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Forord
Dette inspirationsmateriale er blevet til som del af forsknings- og udviklingsprojektet Tegn på sprog, der er et 
ti-årigt	studie	af	literacy	og	sproglig	diversitet	i	fem	flersprogede	klasserum	rundt	omkring	i	Danmark	–	nær-
mere	bestemt	i	Aalborg,	Aarhus,	København,	Odense	og	Vejle.	Det	er	det	sidste	i	en	række	af	fire	inspirations-
materialer, der bygger på forskellige trin i elevernes skolegang. I dette materiale er der fokus på 7.-9. klasse-
trin og på de undervisningsforløb, der i forbindelse med projektet er blevet gennemført der.

Alle de gennemførte forløb har som en del af målet med Tegn på sprog været led i en afsøgning af pædagogi-
ske muligheder for at inddrage elevernes sproglige forudsætninger og behov i arbejdet med læsning og skriv-
ning i danskfaget og i andre fag. De er tilrettelagt i et samarbejde mellem klassens lærere og den forsknings-
medarbejder, der er knyttet til klassen, og baseret på analyser fra tidligere gennemførte forløb.

Ud af i alt 24 gennemførte forløb har vi valgt ni ud, som repræsenterer forskellige fag og fagkombinationer og 
forskellige måder at tage højde for den sproglige diversitet i klasserne.

Forløbsbeskrivelserne i dette materiale er skrevet på baggrund af de forløb, der har været gennemført. Der er 
ikke tale om tro kopier af forløbene. Derimod har vi ud fra erfaringerne fra gennemførelsen udvalgt det, vi ser 
som de bærende elementer i forhold til de centrale tanker bag forløbet og dets måde at medtænke literacy og 
sproglig diversitet.

Beskrivelsen af de ni forløb er bygget op, således at der indledes med en introduktion til forløbets faglige 
fokusområde	og	målsætning	samt	dets	perspektiv	på	literacy	og	sproglig	diversitet.	Herefter	følger	en	grafisk	
fremstilling af forløbets faser og en uddybende beskrivelse af disse faser samt inspiration til videre læsning. 
Sidst	finder	man	så	en	række	aktivitets-	og	materialeeksempler,	der	indledningsvist	introduceres	i	et	oversigts-
skema. Aktivitets- og materialeeksemplerne kan have forskellig karakter. Nogle rummer opgaveformuleringer 
til eleverne og/eller eksempler på elevprodukter. Andre giver eksempler på lærerintroduktioner eller lærermo-
deltekster. Hvert eksempel indledes med en kort kursiveret tekst, der rammesætter det konkrete materiale.

Vi har bestræbt os på at gøre dette inspirationsmateriale så konkret som muligt og samtidig så åbent, at det 
kan tilpasses de faktiske forhold, der er i de klasser, hvor det bringes i anvendelse. Bredde-, længde- og dyb-
deperspektivet i Tegn på sprog har vist os, hvor forskellig den sproglige diversitet kan tage ud sig fra klasse til 
klasse, hvordan den forandrer sig over tid, og hvordan den i den enkelte lektion kan spille ind på det konkrete 
forløb på ofte uforudsigelige måder.

Vi håber, at dette materiale kan være til inspiration i en masse andre klasser ud over dem, det er blevet til i, og 
vi takker de mange elever og lærere, der har bidraget til at skabe de erfaringer, vi her viderebringer.

Winnie Østergaard, Uffe Ladegaard, Lone Wulff, Line Møller Daugaard, Birgit Orluf & Helle Pia Laursen
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1På sporet af sprog – fiktionslæsning i  
sms-noveller
På sporet af sprog er et danskfagligt undervisningsforløb om tekstfortolkning i 7. klasse. Det faglige 
indhold i forløbet er centeret om novelleanalyse, med sms-noveller som omdrejningspunkt, og det 
literacyfaglige	aspekt	drejer	dels	sig	om	at	finde	tekstens	spor	gennem	nærlæsning,	dels	at	formidle	
hypoteser om teksten nuanceret og præcist.

Under fortolkningsarbejdet med novellerne udfordres eleverne til at strække deres andetsprog. 
Jagten på de sproglige spor, forfatteren har lagt ind i sin tekst, giver mulighed for at forhandle forstå-
elsen af den læste tekst, herunder at koble fra tekstens spor til novellens personer, deres relationer 
og	konflikter.	Netop	forhandlingen	om	forståelse	af	tekstens	spor	giver	også	mulighed	for	at	arbejde	
med elevernes egen sprogbrug, idet forløbet lægger op til, at eleverne mundtligt og skriftligt skal 
formidle deres fortolkninger ved at angive, hvordan en sms bliver ytret, som i illustrationen herun-
der. Elevernes sprogstræk stilladseres gennem aktiviteter, hvor de indsamler og fastholder relevant 
sprogbrug, hvor de betydningsafklarer nye ord og hvor de forhandler relevant sprogbrug i forbindel-
se med den aktuelle analyse og fortolkning.

 

 

 

... beroligede 
Sanne

 
... sagde Sanne

direkte

... sagde han
afvisende

... sagde Sanne
appellerende

... sagde hun
tilgivende

... sagde han
fast

Fortolkning og sprogstræk
I fortolkningsarbejdet med sms-noveller bygges der videre på den erfa-
ring, eleverne bærer med sig fra deres skriftlige kommunikation på sociale 
medier uden for skolen. Her har de erfaringer med at overveje egen og 
andres sprogbrug og med at foretage sproglige valg. Sådanne overvejel-
ser overføres til forløbets litterære tekster, idet eleverne udfordres til at 
undersøge og diskutere de sproglige valg, som tilsvarende ligger bag disse 
tekster.

Sms-noveller er tekster, der består af den genkendelige sms-udveksling 
mellem to eller flere personer. Det er dermed en skriftlig dialog båret af ta-
lesprogsnær sprogbrug, hvor også multimodale indslag, såsom emojis, samt 
sms’ernes kadence og pauser kan være betydningsskabende. Når en klasse 
modtager sms-novellen, får hver elev de enkelte beskeder tilsendt til sin mobil over flere dage og i et tempo, som afspejler 
novellens tidsforløb. Sms-noveller er typisk meget åbne tekster, som skal nærlæses for at få fat på nuancerne om relationer 
og handling. I forløbet ’På sporet af sprog’ arbejdes der derfor med at kvalificere og bevidstgøre elevernes nærlæsning sam-
tidig med, at sprogstrækkende aktiviteter kobles tæt sammen med fortolkningsarbejdet.

Analysen af novellens indledende sms kan bruges som eksempel på, hvordan forløbets sprogstrækkende aktiviteter er 
nært koblet til fortolkningsarbejdet. Novellens ene person, Sanne, sender følgende sms til sin bror Morten: ”Nu har de 
en aftale, han kommer på søndag kl 3, bare til en kop kaffe og mor spørger om du ikke nok vil komme også?” Her nedtones 
invitationen af broren med formuleringen ’bare en kop kaffe’ og samtidig afsløres en forventning om Mortens modstand 
bl.a. med formuleringen ’…du ikke nok vil komme?’. Fortolkningsarbejdet ligger i at finde spor, såsom bare og ikke nok, 
altså at nærlæse hvilke betydninger forfatteren har skrevet ind mellem linjerne. Det sprogstrækkende arbejde sættes 
i spil, idet eleverne skal præcisere deres forståelse af de enkelte sms’er ved at karakterisere, hvad ytringerne fortæller 
læseren om personerne og deres relation. Det sker, idet eleverne får til opgave at tilføje, hvordan sms’en bliver ytret 
ved hjælp af et henvisende led bestående af et adjektiv, et adverbium eller et verbum, fx ”…sagde Sanne bedende” eller 
”…bad Sanne”. I forløbet kaldes disse tilføjelser for stemningsord, eftersom de indfanger den stemning, der ligger bag 
ytringen. I forbindelse med den indledende sms diskuterede klassen i Tegn på sprog-forløbet, hvilken af de foreslåede 
stemningsord bønfaldende, håbefuldt, opmuntrende og bedende der bedst indfangede Sannes ytring, og eleverne indgik i 
aktiviteter, hvor de skulle undersøge betydningsnuancer i de foreslåede stemningsord forud for deres endelige valg.
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1Oversigt over forløb
I forløbet arbejder eleverne med to noveller af forfatteren Kim Fupz-Aakesen, en sms-novelle Kaffe og Fællesgrav, 
som er en almindelig novelle. Begge tekster gøres til genstand for næranalyse med henblik på at finde ud af, hvordan 
forfatteren bruger sproglige detaljer til at skabe betydning, og på den baggrund skal eleverne også skrive forskellige 
meddigtningsopgaver. Ud over at arbejde med disse noveller skriver elever selv en sms-novelle med afsæt i en på for-
hånd fastlagt konflikt med dramatiske vendepunkter. De tre faser i forløbet hviler hver på en af de tre tekster, mens det 
er gennemgående for faserne, at eleverne skal afdække sproglige spor og foretage sproglige valg. Det sker især gennem 
arbejdet med præcise fortolkende ord, stemningsord, til karakteristik af personernes udsagn.

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Analyse af sproglige spor i  
sms-ytringer
• Kim Fupz-Aakesen: Kaffe,  

sms-novelle.
• Stemningsord til kvalificering 

af analyse: diskuteres, 
kategoriseres, fastholdes

Meddigtning og analyse
• Kim Fupz-Aakesen: 

Fællesgrav, novelle
• Produktion og begrundelse 

for sms-udveksling mellem 
novellens hovedperson og 
ven. 

• Stemningsord inddrages 
og bearbejdes. 

Produktion og analyse
• Elevernes egen sms-novelle.
• Fælles formulering af 

personkarakteristikker 
• Analyse af sproglige spor i 

egne og andres noveller

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9

FASE 1: Analyse af sproglige spor i sms-ytringer
I forløbets første fase introduceres eleverne til næranalyser af den pågældende tekst, sms-novellen, idet de inviteres 
til at udfylde tekstens tomme pladser med ord, der indfanger stemningen. De forskellige aktiviteter kredser om dels at 
udvikle elevernes forståelse af teksten, dels at understøtte udviklingen af det sprog, de har brug for i fortolkningsar-
bejdet. Undervisningen lægger op til at eleverne bearbejder novelleteksten ved at forhandle betydning, og at de vælger 
stemningsord, der fungerer som en karakteristik af sms’en og personen bag sms’en. Eleverne diskuterer ordenes be-
tydning, de kategoriserer, finder synonymer og oversætter, og de indgår i aktiviteter, hvor de på forskellige måder skal 
bruge ordene i en kontekst. Det sker bl.a. i den sidste aktivitet i denne fase, hvor eleverne i en meddigtningsopgave 
agerer sms-novellens personer, der gengiver hændelsesforløb og følelser i et brev, altså en anden genre, som kræver en 
anden slags sprogbrug. Aktiviteterne i denne del af forløbet har til hensigt at bevidstgøre eleverne om, at det er i tek-
stens sproglige detaljer, vi kan finde personerne, og at fortolkning derfor både kræver sproglig præcision og sproglige 
nuancer.

FASE 2: Meddigtning og analyse
I forløbets anden fase fortsætter meddigtningen. Her er den ’konventionelle’ novelle Fællesgrav tekstforlæg, og ele-
verne skal omskrive hovedpersonen Mia fra en 3. persons fortæller til 1. person i en sms-udveksling med en veninde. 
Kravet til eleverne er, at de skal skabe en sammenhæng mellem præcis den hovedperson, forfatteren har skrevet frem 
og deres udgave af Mia, og at de skal kunne udpege og begrunde, hvordan de bruger forfatterens sproglige spor i deres 
bearbejdning af hovedpersonen. Her kommer stemningsordene fra første fase i spil, så forståelsen af dem potentielt 
konsolideres og nuanceres yderligere. Stemningsordene bruges til at indfange den originale Mias sindsstemning, fx 
’udtryksløs’ og dermed give en retning på elevernes formulering (og efterfølgende fortolkning) af ’Mias’ sms-ytringer. 
Et eksempel fra Tegn på sprog-forløbet er et makkerpar, som forsøger at indfange Mias ikke erkendte sorg med følgen-
de sms og det tilføjede stemningsord: ’jeg har det da godt, svarede hun udtryksløst’. Også i denne fase er der bevægelser 
mellem tekst og fortolkning, idet eleverne skal begrunde enhver fortolkning ved at pege tilbage på tekstens spor.

FASE 3: Produktion og analyse
I den tredje og sidste fase gentages samme bevægelse mellem tekst, fortolkning og begrundelse for fortolkning gennem 
inddragelse af tekstens sproglige detaljer. Afsættet i denne fase er legende, idet eleverne selv skriver en sms-novelle på 
baggrund af en ramme og relationer, som læreren præsenterer. I forlængelse af den skriftlige produktionen skal ele-
verne analysere sproglige spor i deres egen tekst og pege på, hvordan de selv har ladet personligheder og begivenheder 
afsætte sproglig spor.
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Materialer
Oversigt over materialer

Fase 1
Analyse af sproglige spor i sms-ytringer
Stemningsord til kvalificering af analyse: diskuteres, 
kategoriseres, fastholdes.

1
Åbningsanalyse af sms-novelle, Kaffe: hypoteser om 
personer og relationer

2 Opvarmning: valg af sprog

3 Sammenligning og indsamling af stemningsord

4 Kategorisering

5 Udarbejdelse af ordbogsopslag

6 Hypoteser om afslutning og sidste sms

7 Meddigtningsopgave – fra sms til brev

Fase 2
Meddigtning og analyse
Produktion og begrundelse af sms-udveksling 
mellem novellens hovedperson og en ven.
Stemningsord bruges og bearbejdes.

8
Meddigtningsopgave – fra novelle til sms, analyse af 
novellen Fællesgrav

Fase 3
Produktion og analyse
Fælles formulering af personkarakteristikker
Analyse af sproglige spor i egne og andres noveller.

9
Elevernes egne sms-noveller
Opgave til produktion
Analyse af sproglige spor i egne sms-noveller

Teksterne i forløbet
Kaffe er en sms-udveksling mellem bror og søster, Morten og Sanne, om farens kommende kaffe-besøg hos moren. Faren 
har som alkoholiker forpestet børnenes barndom og moren liv, han har været forsvundet fra deres liv i en periode og vil nu 
gerne møde dem igen for at få tilgivelse. Det bliver iscenesat som søndagskaffe hos moren. Sanne er klar til at tilgive, i lig-
hed med moren, mens Morten ikke kan tilgive. Hun bønfalder og nedtoner, mens Morten holder fast i sin ret til afstand og 
had, og han fordømmer indledningsvis faren uden forbehold. Undervejs i novellen bygges der op til, om Morten vælger at 
deltage i søndagskaffen eller ej, og det er oplagt at lade eleverne selv formulere og begrunde Mortens sidste sms, før de mod-
tager slutningen. Novellens sms’er løber over fem dage og modtages i en kadence, som svarer til personernes kommunikati-
on. Det er først et stykke inde i novellen, det fremgår eksplicit, at det er faren til Morten og Sanne, som kommer på besøg.

Novellen Fællesgrav handler om en ung pige, der mister sin far efter længere tids sygdom. Hun fortrænger aktivt sor-
gen, og i det spil påtager hun sig omsorgsrollen over for moren, som sørger dybt. Først i mødet med farens grav bryder 
hun sammen, men fornægter stadig sit savn.

https://www.youtube.com/watch?v=MOK5E4Gnl3o
https://ucc.dk/sites/default/files/tegn_paa_sprog_-_statusrapport_2016_0.pdf
https://ucc.dk/sites/default/files/tegn_paa_sprog_-_statusrapport_2016_0.pdf
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1I elevernes egen sms-novelle er omstændigheder såsom hvem, hvor, hvornår og hvorfor bestemt af læreren. I Tegn på 
sprog-forløbet var der følgende oplæg fra læreren: Hovedpersonerne er de to venner, Bilal og Morten, som går sammen 
i 7. klasse og sender sms’er til hinanden. Konflikten er sat i gang af hærværk i nærheden af drengenes skole. Bande-
aspiranten, den lidt ældre Allan, har udført hærværket, mens eleverne straffes kollektivt, eftersom skoleledelsen ikke 
ved, hvem der har udført hærværket. Fejlagtigt anklages Morten, og der opstår et dilemma, idet de to drenge ved, hvem 
der er skyldig, men ikke vil eller tør sladre. Mens eleverne formulerer Bilal og Mortens sms-udveksling, tilføjes ’dra-
matiske vendepunkter’, altså nye informationer, der skal indarbejdes i sms’erne: Første vendepunkt er, da Morten mis-
tænkes, og andet vendepunkt finder sted, da Allan truer Bilal til tavshed. Som i sms-novellen Kaffe opfordres eleverne 
til at bruge tid og tempo til at understøtte handlingsgangen.

Referencer
Fupz Aakeson, Kim (2011). Fællesgrav. I Fupz Aakeson, Kim: Jeg begynder sådan set bare at gå. København: Gyldendal, 
s. 77-92.

Fupz Aakeson, Kim. Kaffe. SMSpress.dk (år ukendt)
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På sporet af sprog – fiktionslæsning i sms-noveller i 7. kl.

1 Kim Fupz-Aakeson: Kaffe. Analyse af sms-novelle

Sms-novellen Kaffe bygger på en konflikt mellem de to personer, som skriver til hinanden, og deres sms-dialog bliver 
en synliggørelse af denne splittelse. Ytringerne kredser om svigt og tilgivelse, og i dette spændingsfelt finder vi temaet 
i novellen. Ved at arbejde indgående med hver ytring og dens underliggende betydning bliver både splittelse og tematik 
tydelig. I det sprogstrækkende arbejde bygges op fra en umiddelbar analyse af personerne til en næranalyse, hvor hver 
sms tilføjes stemningsord, altså ord der angiver ytringens stemning og dermed den bagvedliggende relation. Samme 
stemningsord bearbejdes efterfølgende på forskellige måder.

Stikord til læreren:
Indledningsvis arbejdes med de dele af novellen, som eleverne har modtaget de første dage. Det er endnu ikke afsløret, 
at manden, som omtales, er personernes far, så det er oplagt at lade eleverne danne hypoteser om relationen mellem 
Sanne, Morten, moren og ’han’.

Eleverne deles i smågrupper eller makkerpar.

Elevopgaver:
• 5 minutters individuel skrivning:

 − Hvad ved vi om personerne, deres forhold til hinanden, deres konflikt?
 − Hvad ved vi om den stemning personerne er i? Brug præcise ord: adjektiver, adverbier og verber, til at beskrive 

stemningen hos personen.

• 10 minutters gruppearbejde:
 − Præsenter jeres hypoteser om personernes forhold for hinanden, og præsenter også, hvorfor I har de hypoteser. 

Find ud af om I er enige eller uenige.
 − Præsenter stemningerne hos personerne bag sms’erne. Bliv enige om et eller flere ord, der dækker.

Kort fælles opsamling hvor elevernes hypoteser og deres begrundelser fra teksten opsamles og evt. udfordres af læreren.
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På sporet af sprog – fiktionslæsning i sms-noveller i 7. kl.

2 Opvarmning: Valg af sprog

Indledningsvis sættes fokus på dialogen mellem Sanne og Morten. Der tages afsæt i analysespørgsmål som:

• Hvad ligger der bag ordene?
• Hvad kan vi læse mellem linjerne om relationer og konflikt?

Opvarmningsopgave som sætter fokus på, at sprogbrug drejer sig om at vælge
1. Sammenligning af sprogbrug

Fælles opgave:
• Hvad er forskellen på tekstens sms (A) og den omskrevne sms (B)?
• Hvad fortæller de to sms’er hver især om Sannes forventninger til Mortens reaktion?

A: ”Nu har de en aftale, han kommer på søndag kl. 3, bare til en kop kaffe og mor spørger om du ikke nok vil 
komme også?”

B: ”Nu har de en aftale, han kommer på søndag kl. 3 til en kop kaffe og mor spørger om du kommer”

• Hvordan kunne Sanne formulere sig, hvis hun ville bønfalde og nedtone endnu mere, end hun gør, eller det mod-
satte; hvis hun ville beordre og optone?

Sammen laver klassen en liste over sproglige træk, der nedtoner og bønfalder. Det følges op med en fælles snak om 
sproglige valg i forbindelse med forskellige situationer og forskellige relationer, fx ude/hjemme, familie/fremmede, 
når en sag er vigtig/ligegyldig.
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3 Sammenligning og indsamling af stemningsord

Sms’erne kobles sammen med ord, der karakteriserer personens følelser, fx tigger, bønfalder, jubler, sukker.

Læreren modellerer opgaven ved at vise de fire sætninger nedenfor og sammen med elever karakterisere de stemnin-
ger, som ordene afstedkommer. Eleverne diskuterer hvilken formulering, der kommer tættest på ytringen i teksten og 
supplerer evt. med flere forslag.

Jeg håber han brænder i helvede, slut! Grinede Morten
Jeg håber han brænder i helvede, slut! Grinede Morten usikkert
Jeg håber han brænder i helvede, slut! Hviskede Morten
Jeg håber han brænder i helvede, slut! Sagde Morten uroligt

Elevopgaver:
• På samme måde tilføjes stemningsord på hver af sms’erne mellem Morten og Sanne. Måske får I brug for mere end 

et ord til at karakterisere stemningen bag ytringen
• Skriv ytringerne og stemningsord ind i et fælles dokument, så alle kan se hinandens forslag
• Brug gerne Synonymordbog til at finde nuancer.

Eksempler på elevers fortolkninger: 

 

 

... beroligede 
Sanne

 
... sagde Sanne

direkte

... sagde han
afvisende

... sagde Sanne
appellerende

... sagde hun
tilgivende

... sagde han
fast

 

 

 

... beroligede 
Sanne

 
... sagde Sanne

direkte

... sagde han
afvisende

... sagde Sanne
appellerende

... sagde hun
tilgivende

... sagde han
fast

Afslutningsvis laves en fælles gennemgang af de valgte stemningsord med fokus på præcision i forståelse af ytringerne. 
Eleverne begrunder deres valg. Vær opmærksom på, hvis eleverne ikke forstår hinandens ord og bed om forklaringer, 
eksempler på sprogbrug og synonymer, som kan demonstrere betydning.

Ordene fastholdes fx på en tavle, så de kan gemmes.
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4 Kategorisering

Eleverne kategoriserer deres stemningsord, og kategorierne kobles derpå sammen med personerne i novellen. Klassen 
diskuterer, hvorvidt ordene passer til personerne, og om de kan være med til at indfange tekstens tematik. Læreren 
supplerer med stemningsord, der indfanger grundstemning og tematik, hvis det er nødvendigt.

Elevopgaver:
• Inddel stemningsordene i kategorier og giv hver kategori en overskrift.
• Skriv kategorier og ord på en planche, og hæng den op.
• Tjek, om de andre grupper har andre kategorier end jeres gruppe.

Et eksempel på en elevgruppes kategoriseringer af stemningsord og gruppens valg af overskrifter

God stemning
Gejst
Opmuntrende
Beroligende
Håbefuldt 
Tilgivende
Opgivende

Lokkeord
Bønfaldende
Overtalende
Bedende
Ironisk
Appellerende
Spørgende

Dårlig stemning
Aggressivt
Irriteret
Flabet
Nedlandende
Vredt
Affærdigende
Surt
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5 Stemningsord bearbejdes: Udarbejdelse af ordbog

Eleverne skal i smågrupper eller makkerpar udarbejde et ordbogsopslag over minimum to stemningsord hver. De op-
fordres til at vælge ord, hvor de ikke er helt sikre på betydningen. I ordbogen skal de angive ordets betydning, synony-
mer, oversætte til andre sprog og skrive en sætning som demonstrerer ordets betydning. Efter udarbejdelse af ordbogs-
opslag hænges opslagene op, og eleverne præsenterer dem for hinanden.

Elevopgave:
I skal lave to ordbogsopslag.

Vælg to stemningsord fra oversigterne. Det skal være ord, I synes er vigtige for forståelse af novellens personer og ger-
ne ord, som I ikke kender så godt.

Brug ordbøger og nettet, og skriv jeres resultater om ordene ind i hvert sit skema

Ord:

Betydning:

Synonymer:

Ordet på andre sprog:

En sætning, hvor betydningen af ordet bruges:

Modeltekst til fælles præsentation forud for elevernes undersøgelser

Ord: Sarkastisk

Betydning: hånlige og ironiske bemærkninger, lidt humoristisk

Synonymer: hånlig, ironisk, spottende

Ordet på andre sprog: sarcastically (engelsk), spydig (norsk)

En sætning, hvor betydningen af ordet bruges: bror og søster om farens besøg. Sanne: Det er vigtigt at tilgive. 
Morten: Vi tilgiver dig far!! Velkommen tilbage til hjemmet, hvor du godt må banke mor.
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6  Hypoteser om afslutning og formulering af sms  
(inden  Mortens sidste sms)

Før den sidste sms fra Morten skal eleverne sende en mail til læreren, hvor de formulerer deres hypotese om Mortens 
endelige svar til Sanne: Kommer han eller kommer han ikke til kaffe med faren?

(Sannes sidste spørgsmål modtages 4. dags aften kl. 21.44, mens Mortens svar først modtages 5. dag kl. 11.51)

Elevopgave:
• Kommer Morten til kaffe eller ej? Skriv Mortens endelig svar til din lærer, når du har modtaget Sannes sms kl. 21.44. 

Overvej, hvordan Morten formulerer sit svar i den situation.

Elevernes svar grupperes i ’ja’ og ’nej’. Svarene diskuteres, og eleverne begrunder deres hypoteser og deres sprogbrug, 
evt. ved at skrive begrundelserne i et interaktivt dokument, som er synligt for alle

Elevopgave til gruppe/makkerpar:
• Præsenter dit svar for gruppen, og gør rede for, hvordan teksten lægger op til netop dit svar.
• Begrund din formulering - ord, sætninger, stemning – af sms’en.
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7 Meddigtning – fra sms til brev

I opgaven skal eleverne omskrive fra en genre til en anden, fra den dialogiske sms til sammenhængende brevtekst. I 
brevet får eleverne brug for at skrive om afsenderens følelser og dermed for at bruge stemningsordene i en ny kontekst. 
Ordene skal være tilgængelige, helst synlige, som en ressource for elevernes skrivning med henblik på sprogstræk.

Eleverne arbejder individuelt med at skrive og er koblet sammen med en responsmakker. Eleverne opfordres til at bru-
ge det eller de sprog, som de sædvanligvis bruger, når de kommunikerer med den valgte modtager. Hvis hele brevet er 
på et andet sprog end dansk, skal de supplere med en oversættelse. Under alle omstændigheder skal de være opmærk-
somme på deres sproglige valg. Sproget skal være karakteriserende for Morten eller Sanne og hans/hendes følelser i 
novellen.

Efter skrivningen tjekker responsmakkere hinandens indhold og sproglige valg. Elevernes opgave er at finde eksem-
pler på overensstemmelse mellem brev og novelle. Efter responsfasen samler læreren op på et par af de gode eksem-
pler.

Elevopgave:
Du skal skrive et brev fra enten Morten eller Sanne til en modtager, som de holder af og er fortrolige med. Brevet bliver 
skrevet efter sms’erne er sendt og modtaget og før kaffen med faren. Du bestemmer selv, hvilket sprog du vil skrive det 
på – det skal jo passer til din modtager. Når du formulerer brevet, skal du være opmærksom på følgende:

• Byg brevet op med ’Kære..’ eller ’Hej…’ og afslut med en hilsen, som passer til Morten eller Sannes relation til mod-
tageren.

• Skriv i 1. person, så det er et ’jeg’, der er afsender.
• Du skal skrive, hvordan Morten eller Sanne har haft det gennem diskussionen om ’kaffe eller ej’, hvad de føler i 

forbindelse med aftalen, hvad de mener om hinanden og om besøget hos moren. Du skal inddrage ord, som karak-
teriserer deres følelser og opfattelse af forløbet. Brug gerne stemningsordene, som er indsamlet under analysen.

• Du skal formulere dig, så sproget i brevet passer sammen med personen fra novellen. Du skal kunne begrunde dine 
sproglige valg.

 Opgave til makkerrespons:
• Læs din makkers brev, og undersøg om indholdet og din makkers sproglige valg hænger sammen med novellens 

person. Find eksempler på god sammenhæng.



Literacy og andetsprog i udskolingen: Ni forløb fra Tegn på sprog 18

1

På sporet af sprog – fiktionslæsning i sms-noveller i 7. kl.

8  Kim Fupz-Aakeson: Fællesgrav: Meddigtning – fra novelle til 
sms

Forløbets anden novelle, Fællesgrav, læses evt. sammen. Analysearbejdet har fokus på at sammenkoble person, stem-
ning og sproglige valg, og tager udgangspunkt i hvad der netop er arbejdet med i de forudgående analyser. I Fællesgrav 
skal klassen udvælge og diskutere hvilke stemningsord, der kan kobles til hovedpersonen, Mia, i de forskellige situatio-
ner novellen præsenterer læseren for. Gennem dette arbejde kan eleverne få indblik i hovedpersonens sindstilstand og 
novellens tematik. Igen skal der være overensstemmelse mellem de spor, forfatteren har lagt ind i teksten og elevernes 
fortolkninger, og eleverne skal begrunde deres valg.

Fælles åbning af tekstanalysen:
• Hvilke stemningsord kan vi sætte på Mia i løbet af novellen?
• Find spor i teksten, som viser hvordan Mia har det?

Produktion af sms-udveksling mellem Mia og en god veninde
Eleverne skal skrive sms’erne, som sendes mellem Mia og en god veninde umiddelbart efter farens død.

Læreren rammesætter opgaven ved at fortælle, at veninden er tæt på Mia, og at hun også har kendt faren godt. Mias 
indledende sms formuleres af læreren og lægger op til spørgsmålet om, hvilke sproglige spor der viser, at det netop er 
Mias formulering:

Mias sms: ’Jeg synes lige du skal vide at min far er død. Du har jo også kendt ham’.

Her er det især det henkastede ’lige’ og den afmålte og korte formulering, som spiller samme med Mias fortrængning. 
Hun fortæller indirekte, at hun ikke er påvirket ved ikke at skrive noget af betydning om sig selv.

I forlængelse af analysen af første sms er det elevernes tur til at fortsætte sms-udvekslingen. Det kan organiseres, så de 
samarbejder to og to om en person, altså to om Mias sms’er og to om venindens. Det kan evt. foregå på deres mobiler, så 
de faktisk skriver til hinanden, eller det kan gennemføres i et fælles dokument på computere.

Efter skrivningen undersøger eleverne deres sms-dialog og udpeger et par steder, hvor de har indfanget novellens Mia 
gennem hendes sprogbrug. De læser derpå op for klassen, udpeger de gode steder og begrunder deres sproglige valg ved 
at tilføje stemningsord. De øvrige elever skal lytte efter hvilke stemninger, der dominerer.

Elevopgave:
Skriv i makkerpar sms-dialogen mellem Mia og hendes veninde.

• I skal hver skrive for en af personerne, så indled med at fordele roller.
• De to personer skal sende ca. 10 sms’er hver.
• Husk, at der skal være sammenhæng mellem, hvad vi ved om Mia fra novellen, det hun skriver om og den måde, hun 

formulerer sig på.
• Mia skriver til en god veninde, som gerne vil støtte Mia, og som selv er meget ked af at høre om farens død.

Elevopgave:

Efter skrivningen

• Læs teksten højt i gruppen, og find de steder, hvor jeres sms’erne passer bedst sammen med Mia. Begrund hvorfor.
• Skriv stemningsord efter de valgte sms’er (fx ’svarende Mia udtryksløst’)
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9 Eleverne egne sms-noveller

I denne opgave skal eleverne selv producere sms-noveller i makkerpar, og som i den tidligere sms-opgave skal eleverne 
tage hver sin rolle. Læreren angiver hvem, hvor, hvornår og hvorfor, og præsenterer dramatiske vendepunkter, mens 
eleverne skriver.

Aktørerne er de to venner, Bilal og Morten, som går sammen i 7. klasse og sender sms’er til hinanden.

1. Konflikten er sat i gang af hærværk i nærheden af drengenes skole. Bandeaspiranten, den voldelige og lidt ældre 
Allan, har udført hærværket, og alle elever straffes, idet de får inddraget deres ret til at forlade skolens område. De 
voksne, skoleledelsen osv. ved ikke, at Allan er den skyldige, men det ved Morten og Bilal.

2. Første vendepunkt ligger, da Morten anklages af skoleledelsen, og der opstår et dilemma, idet de to drenge ved, hvem 
der er skyldig.

3. Andet vendepunkt finder sted, da Allan truer Bilal med sms’en: Hvis du sladrer smadrer jeg din lillesøster!

Læreren genfortæller konflikten (1) og laver indledningsvis, sammen med klassen, personkarakteristik af de to aktører, 
Bilal og Morten. Som udgangspunkt er Morten heftig og hård, mens Bilal er forsigtig. Disse personkarakteristikker skal 
spille sammen med sprog og indhold i de sms’er, som eleverne efterfølgende formulerer. Derpå skriver eleverne novel-
len og får med 5-10 minutters mellemrum de to vendepunkter. Som i novellen Kaffe opfordres eleverne til at bruge tid 
og tempo til at understøtte handlingsgangen. Det kræver dog, at de skriver dag og tidspunkt forud for hver sms.

Når eleverne har skrevet færdig, læser de deres tekster højt for hinanden, og efterfølgende skal de skriftligt analysere 
og begrunde deres sproglige valg i novellen efter samme mønster som i tidligere analyser. Analyserne afleveres fx på 
klassens læringsplatform, så det kan gøres synligt for alle.

Analyse af egen sms-novelle
Eleverne arbejder i samme grupper eller makkerpar.

Elevopgaver:
Analyse af person og sprog
Hvor passer sproget godt til personen ud fra personkarakteristikken? Find tre eksempler på sms’er og begrund.
Tilføj stemningsord (fx ’… spruttede Morten rasende’)

Analyse af vendepunkter og sprog
Der er to vendepunkter i sms-novellen.
1. Morten bliver beskyldt for hærværk
2. Bilal bliver truet af Allan.
• Hvordan kommer det frem i Morten og Bilals sprogbrug?
• Vælg en sms, hvor det er tydeligt, at Morten/Bilal er ved et vendepunkt. Skriv, hvordan vises det i sproget.
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1To eksempler på analyse af sprogbrug ved vendepunkter, fra Tegn på sprog-forløbet

Elev 1:
Bilal ” vi kan ikke gøre det.... han siger hvis jeg fortæller det så banker han min lillesøster”
Analyse: han trækker lidt i land efter at han dagen før har sagt at de godt kunne sige det. Tilbageholdene, 
forsigtig og stille

Elev 2:
Morten: ”JOV DIN SVANS!! vis vi begge hopper på ham så tæsker vi ham.”
Analyse: Morten er meget aggressiv og sur og man ser også han kalder sin bedste ven for en svans så 
kan man også se at han er kold og hård
Han bruger mange skæls ord og det kan måske være et vendepunkt fordi han måske er bange og han lad alt gå 
ud over Bilal.
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Giver det mening?

Giver det mening?
Giver det mening er et danskfagligt undervisningsforløb med fokus på læseforståelse og læsestra-
tegier	i	et	andetsprogsperspektiv.	Forløbet	er	gennemført	i	en	flersproget	8.	klasse	karakteriseret	
ved	en	stor	spredning	i	læsekompetencer	og	hos	flere	af	eleverne	i	klassen	udfordringer	knyttet	
til kritisk overvågning af egen læsning. Forløbet fokuserer derfor på udvikling af metakognitiv ind-
sigt i læsning og inviterer eleverne til – sammen og hver for sig – at søge svar på spørgsmål som de 
følgende: Hvad vil det sige at læse? Hvad er afkodning, hvad er forståelse, og hvad er læsestrategier? 
Hvordan er min læsning og mine læsestrategier? Hvordan kan jeg udvikle min læsning? Sigtet er at 
skabe rammer for, at eleverne i højere grad læser aktivt og kritisk – blandt ved løbende at spørge sig 
selv, hvorvidt det læste giver mening.

Forløbet består af en opstart og afrunding, som er fælles for klas-
sen, og herimellem arbejdes der på to hold, hvor klassen er opdelt 
i henhold til lærernes vurdering af elevernes læseforudsætninger 
og -behov. Desuden gennemføres der tre metasamtaler om læsning 
med udvalgte elever på tværs af holddelingen, og endelig fører ele-
verne gennem hele forløbet en individuel læselog, hvor de efter hver 
undervisningsgang reflekterer over dagens arbejde og deres indsigt 
i egen læsning og læsestrategier. Målet med dette differentierede 
læsestrategiske arbejde er at skabe rammer for, at alle klassens ele-
ver – uanset læsekompetencer og læsefagligt niveau – får mulighed 
for at forholde sig kritisk til egen læseforståelse og valg af læsestra-
tegier.

Metakognitiv indsigt i læsning – en central udfor-
dring i læsning på et andetsprog
Katja Vilien beskriver fire overordnede udfordringer ved læsning på et andetsprog: en tendens til bundstyret læsning, 
stor variation i forhåndsviden om tekstens emne, sproglig usikkerhed på andetsproget og manglende overvågning af 
egen læseforståelse. I dette forløb sættes der fokus på det sidste, nemlig manglende overvågning af egen læseforståelse. 
For at kunne læse med et tilfredsstillende udbytte er det afgørende, at man som læser løbende overvåger læseforståel-
sen, og at man har et bredt repertoire af strategier, der kan tages i brug, når forståelsen udfordres. Men det forudsætter, 
at læseren opdager, at han eller hun ikke forstår det læste – man må med andre ord kunne forholde sig aktivt til teksten 
under læsning.

Forskningen i læsning på et andetsprog viser imidlertid, at netop denne metakognitive indsigt i egen læsning kan 
være en udfordring, når man læser på et andetsprog. Den norske forsker Lise Iversen Kulbrandstad giver et illustrativt 
eksempel i sin beskrivelse af Shabanahs møde med en samfundsfaglig tekst om kviksølvforurening. Shabanah har pa-
kistansk baggrund og norsk som andetsprog og går i 8. klasse, og hun betragtes umiddelbart som en dygtig læser med 
gode norsksproglige forudsætninger. Shabanah opfatter da også selv teksten om kviksølvforurening som ”veldig lett”, 
men i en efterfølgende samtale om teksten viser det sig, at der er problemer med hendes forståelse af teksten. Shaba-
nah har tilsyneladende ikke forstået, at kviksølv er et giftigt og skadeligt stof, og denne manglende forståelse har ikke 
fået hende til at stoppe op og vurdere det læste kritisk. Derfor er der blevet vendt op og ned på tekstens kausalforhold, 
og Shabanahs forståelse af teksten er blevet undermineret.

Shabanahs eksempel bruges ikke alene som teoretisk inspiration for tilrettelæggelsen af forløbet; Shabanah bringes 
direkte ind i undervisningsforløbet Giver det mening? og fungerer her som identifikationsfigur for eleverne i klassen og 
som afsæt for deres refleksioner over egen læsning. Sammen med forløbets øvrige centrale greb – mødet med en finsk 
læsetekst, metasamtaler om læsning i mindre grupper og en individuel læselog – fungerer Shabanahs eksempel såle-
des som læsestrategiske ressourcer, der bidrager til at rammesætte arbejdet med elevernes udvikling af metakognitiv 
indsigt i læsning.
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Oversigt over forløbet
Forløbet Giver det mening? rummer læsestrategisk arbejde på tre niveauer. Forløbets centrale element er et fælles forløb 
på klassen med fælles opstart og afrunding af forløbet. Herimellem arbejdes der med holddeling, hvor klassens dansk-
lærer arbejder med klassens umiddelbart stærkere læsere og læsevejlederen med et mindre hold af umiddelbart mere 
udfordrede læsere. Sideløbende med holddelingen gennemføres der tre metasamtaler om læsning og læsestrategier i 
mindre grupper. Endelig løber der gennem hele forløbet et individuelt refleksionsbånd, hvor eleverne efter hver undervis-
ningsgang reflekterer over egen læsning og læsestrategier i en individuel læselog:

Fælles forløb i klassen og på hold:

 Metasamtaler i grupper:

 Individuelt arbejde:

Fælles
opstart

1 + 2

Holddeling Fælles
afrunding

Metasamtale 1:
At læse

på engelsk

4

Metasamtale 2:
At læse

med IntoWords

5

Metasamtale 3:
At læse

koran via app

6

Individuel læselog
3 7

Hold 1:
Klassens

stærkeste læsere

Hold 2:
Klassens mere

udfordrede læsere

I den fælles opstart bliver eleverne som åbning af forløbet i mindre grupper sendt på opdagelse i en finsksproget tekst 
fra avisen Ilta Sanomat. Der er tale om en elektronisk artikel, der har titlen MTV: Saara Aalto sai X Factor – tuomareil-
ta kritiikkiä vaatteistaan – esiintyi ”liian arkisessa” asussa, og som består af en blanding af løbende tekst, fotos og korte 
videoklip. Eleverne oplever her, at de i nogen grad kan afkode teksten, men ikke uden videre forstå indholdet, og at de 
derfor må trække på en række strategier for at skabe mening i teksten.

Opdagelsesrejsen i grupperne lægger op til en klassesamtale, hvor centrale begreber som afkodning, forståelse og læ-
sestrategier bliver tematiseret i forlængelse af elevernes erfaringer med den finske tekst.

Herefter bliver eleverne præsenteret for Kulbrandstads Shabanah. Den originale samfundsfaglige tekst om kviksølv-
forurening i Japan læses op i fællesskab, og herefter læser klassen en udskrift af en samtale mellem Shabanah og Kul-
brandstad, hvor det viser sig, at Shabanah ikke har forstået, hvad kviksølv er – og ikke mindst, at hun hverken under 
eller efter læsning har spurgt sig selv, hvorvidt det læste giver mening. I den efterfølgende klassesamtale tales der om, 
hvad Shabanah kunne have gjort anderledes i sit møde med teksten, og i deres individuelle læselog reflekterer eleverne 
afslutningsvis over, hvad de tager med sig fra mødet med såvel den finske tekst som Shabanah.

Efterfølgende fortsætter forløbet med holddeling, hvor der på de to hold arbejdes fokuseret med konsolidering af læ-
sestrategier på det ene hold og med at øge læsehastigheden uden at kompromittere læseforståelsen på det andet hold.

Sideløbende med holddelingen gennemføres tre forskellige metasamtaler om læsning. Winnie Østergaard definerer 
en metasamtale om læsning som ”en undersøgende samtale, som med afsæt i børnenes konkrete erfaringer lægger op 
til forskelligartede refleksioner over, hvordan man læser”. I tråd med denne forståelse gennemføres metasamtalerne i 
undervisningsforløbet Giver det mening? som korte, fokuserede samtaler med udvalgte elever med fokus på udvalgte læ-
sepraksisser og elevernes refleksioner herover. Temaerne for de tre metasamtaler er henholdsvis læsepraksis på engelsk 
(samtale med en enkelt elev), læsepraksis når man læser ved hjælp af det læse- og skriveunderstøttende program Into-
Words (samtale med en mindre gruppe) og læsepraksis når man læser koranen via app (samtale med en mindre gruppe).
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Temaerne er udvalgt af lærerne og repræsenterer aspekter af elever eller grupper af elevers læsepraksisser, som fylder 
i hverdagen i eller uden for skolen, og som lærerne gennem metasamtalerne ønsker at få mere indsigt i og udforske 
sammen med eleverne. I tråd med forløbets fokus på metakognitiv indsigt i læsning er metasamtalerne tilrettelagt, så 
de på den ene side belyser de konkrete læsepraksisser fra elevernes perspektiv og på den anden side lægger op til, at 
eleverne reflekterer over forløbets kernebegreber afkodning, forståelse og læsestrategier.

Forløbet afsluttes med en fælles afrunding, hvor eleverne ser tilbage på forløbet, både i en opsamlende klassesamtale 
og gennem individuel logbogsskrivning.

Læs videre
Daugaard, Line Møller (2016). Diverser og fyrster. Faglig læsning og andetsprogshed i fysik/kemi i udskolingen. I: 
Helle Pia Laursen (red.), Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive. Statusrapport 9, 44-51. (https://ucc.dk/
sites/default/files/tegn_paa_sprog_- statusrapport_2016_0.pdf)

Kulbrandstad, Lise (2003). Å lese på andrespråket. I: Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver, 213-234. 
Bergen: Fagbokforlaget.

Vilien, Katja (2017). Ind i teksten med tosprogede elever. I: Stine Kragholm Knudsen & Lone Wulff (red.), Kom ind i 
sproget. Flersprogede elever i fagundervisningen, 125-149. København: Akademisk Forlag.

Østergaard, Winnie (2013). ”Jeg bruger afkode”. Læseforståelse og læsestrategier i et tværsprogligt perspektiv. I: Helle 
Pia Laursen (red.), Literacy og sproglig diversitet, 87-108. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Oversigt over materiale

1

På opdagelse i en finsk tekst:
• Uddrag af finsk tekst
• Link til finsk tekst
• Arbejdsopgave til finsk tekst
• To gruppers besvarelse af arbejdsopgaven

Gruppeopgave

2

Shabanah og kviksølv:
• Tekst: Medaljens bagside
• Udskrift af samtale mellem Shabanah og Lise Kulbrandstad
• Foto af kausalkæde på tavlen

Klassesamtale

3
Individuel læselog – fælles opstart:
• Refleksionsspørgsmål

Individuel logbogsskrivning

4

Metasamtale 1: At læse på engelsk:
• Uddrag af Ulysses
• Artikel fra The Lancet
• Spørgeguide metasamtale 1

Samtale med enkelt elev

5
Metasamtale 2: At læse med IntoWords:
• Spørgeguide metasamtale 2

Gruppesamtale

6
Metasamtale 3: At læse koran via app:
• App’en Den Klare Koran
• Spørgeguide metasamtale 3

Gruppesamtale

7
Individuel læselog – fælles afrunding:
• Refleksionsspørgsmål

Individuel logbogsskrivning

https://ucc.dk/sites/default/files/tegn_paa_sprog_-%20statusrapport_2016_0.pdf
https://ucc.dk/sites/default/files/tegn_paa_sprog_-%20statusrapport_2016_0.pdf
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1	 På	opdagelse	i	en	finsk	tekst

Til den fælles opstart fik eleverne i mindre grupper et link til en finsk artikel om en X-Factor-deltager. Grupperne fik til 
opgave at forsøge at skabe mening i teksten og reflektere over deres strategier. Grupperne skrev herefter en fælles tekst 
om deres møde med teksten. Herunder ses først et uddrag af og et link til den finske tekst, så arbejdsopgaven til grup-
perne og til sidst to eksempler på gruppernes besvarelse af spørgsmålene i arbejdsopgaven.

Link til finsk tekst: http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-2000001250373.html

Arbejdsopgave til finsk tekst
• Find teksten i jeres grupper: http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-2000001250373.html.
• Læs den sammen, så godt I kan – I må bruge alle jeres læsestrategier, men IKKE google translate.
• Diskutér i gruppen:

 − Hvad tror I, teksten handler om?
 − Hvorfor tror I det?
 − Prøv at læse lidt af teksten op for hinanden – hvordan går det?
 − Hvilke spor finder I i teksten?
 − Hvad gør I for at få teksten til at give mening?

http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-2000001250373.html
http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-2000001250373.html
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2 Shabanah og kviksølv

Klassen blev som et led i den fælles opstart præsenteret for empirisk materiale fra Kulbrandstads forskning i form af 
den samfundsfaglige tekst Medaljens bagside og en udskrift af en samtale mellem Kulbrandstad og Shabanah om Sha-
banahs forståelse af teksten.

Shabanah har som tidligere nævnt pakistansk baggrund og norsk som andetsprog og går i 8. klasse, og hun betragtes 
umiddelbart som en dygtig læser med gode norsksproglige forudsætninger, både af sine lærere og af sig selv. Shaba-
nah vurderer da også efter læsning af teksten om kviksølvforurening i Japan, at den er ”veldig lett”. Men alligevel har 
Shabanah vanskeligt ved at svare på Kulbrandstads efterfølgende forståelsesspørgsmål til teksten og at redegøre for 
grundlæggende årsagsforhold i teksten.

Teksten handler om, hvordan en japansk fabrik udleder kviksølv i en nærliggende sø. Herved forgiftes fiskene i søen, 
og gennem fiskene optager menneskerne i byen kviksølv og bliver syge. Det fremgår ikke direkte af teksten, at kviksølv 
er et giftigt stof – det er en af de inferenser, som læseren selv må danne. Det har Shabanah ikke gjort. Tværtimod viser 
det sig i samtalen med Kulbrandstad, at Shabanah ikke har forstået, at kviksølv er et giftigt og skadeligt stof; hun har 
snarere en opfattelse af, at kviksølv har en opkvikkende virkning. Herved vendes der op og ned på tekstens grundlæg-
gende kausalforhold, og Shabanahs forståelse af teksten undermineres. Det tankevækkende ved Shabanahs læsning er 
i denne forbindelse ikke i sig selv den manglende sproglige forståelse af enkeltord som kviksølv, men snarere at denne 
manglende forståelse ikke får Shabanah til at stoppe op og vurdere det læste kritisk.

Herunder ses teksten, et foto af den kausalkæde over tekstens indhold, som blev tegnet på tavlen under den efterføl-
gende klassesamtale om, hvad Shabanah kunne have gjort anderledes i sit møde med teksten samt udskriften af samta-
len mellem Kulbrandstad og Shabanah.

Medaljens bagside
I 1956 ble en lege i byen Minamata oppmerksom på at mange av pasientene fikk de samme symptomene. Synet 
og hørselen ble svært dårlig. De fikk problemer med å bevege seg og å snakke. De hadde fått ”Minamata-sygen”. 
Mange mistet livet, og enda flere fikk skader som gjør dem syke for resten av livet.

Forskerne fant snart ut hva som var årsaken til sykdommen. Gjennom lang tid hadde en stor fabrikk i området 
sluppet ut kvikksølv i sjøen. Fisken var blitt forgiftet, og gjennom fisken fikk menneskene kvikksølv i seg.
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Samtale mellem Shabanah og Lise Kulbrandstad
Lise:   Det stod noget om en sykdom der?
Shabanah:  Ja, at de ikke kan bevege på sig og ikke høre
Lise:    Mm, hvorfor hadde de menneskene blitt syke?
Shabanah:  De hadde så lite… eh, nei… jeg veit ikke, jeg
Lise:    Nei, du husker ikke hvorfor de var blitt syke, nei, hva var det du tenkte på at de hadde så lite, hva 

begynte du å si da?
Shabanah:  Kvikksølv (griner)
Lise:   Ja ja, det var noe med kvikksølv, hva var det?
Shabanah:  Mm, hva sa du nå?
Lise:    Jeg sa at det var noe med kvikksølv, altså at de menneskene var blitt syke, det hadde noe med 

kvikksølv å gjøre
Shabanah:  Ja altså, var fisken lite giftig da?
Lise:   Mm
Shabanah:  Sånn at de skulle få litt kvikksølv inni sig
Lise:   Hvorfor fikk de det da?
Shabanah:  For at de skulle bli brae
Lise:   Mm, kvikksølv er det noe godt eller dårlig?
Shabanah:  Sikkert godt
Lise:   Men du vet ikke hva det er?
Shabanah:  Nei



Literacy og andetsprog i udskolingen: Ni forløb fra Tegn på sprog 29

2

Giver det mening?

3 Individuel læselog – fælles opstart

Gennem hele forløbet førte eleverne en individuel læselog, hvor de efter hver undervisningsgang reflekterede over 
egen læsning og læsestrategier. Herunder ses refleksionsspørgsmålene, som eleverne besvarede efter den fælles op-
start.

Læselog
1.
Hvad vil det sige at læse?
Hvad skal der til for at være en god læser?

2.
Hvordan oplevede du det at forsøge at læse den finske artikel?
Hvad viser Shabanahs eksempel dig om læsning?

3.
Hvad er afkodning?
Hvad er læseforståelse?
Hvad er læsestrategier?

4.
Hvordan vil du beskrive dig selv som læser?
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4 Metasamtale 1: At læse på engelsk

Den første metasamtale involverede en enkelt elev med en sammensat læseprofil. Mens eleven virker udfordret i sin 
læsning på dansk, læser han ubesværet og med stor fornøjelse særdeles vanskelige tekster på engelsk. I metasamtalen 
blev eleven derfor præsenteret for to udfordrende tekster på engelsk, en fiktiv tekst og en faktatekst. Den fiktive tekst 
var et uddrag af åbningsscenen i James Joyces roman Ulysses; faktateksten var en kort oversigtsartikel om ulemper 
ved teenagegraviditet i udviklingslande taget fra forskningstidsskriftet The Lancet Global Health. I metasamtalen prø-
vede eleven først kræfter med afkodning og forståelse af disse vanskelige tekster på engelsk og reflekterede på denne 
baggrund over læsestrategier på engelsk og på andre sprog.

Herunder ses de to engelsksprogede tekster og den spørgeguide, der lå til grund for metasamtalen.

 

ULYSSES

by James Joyce

— I —

Stately, plump Buck Mulligan came from the stairhead, bearing a bowl of
lather on which a mirror and a razor lay crossed. A yellow dressinggown,
ungirdled, was sustained gently behind him on the mild morning air. He
held the bowl aloft and intoned:

—Introibo ad altare Dei.

Halted, he peered down the dark winding stairs and called out coarsely:

—Come up, Kinch! Come up, you fearful jesuit!

Solemnly he came forward and mounted the round gunrest. He faced 
about and blessed gravely thrice the tower, the surrounding land and the
awaking mountains. Then, catching sight of Stephen Dedalus, he bent
towards him and made rapid crosses in the air, gurgling in his throat and 
shaking his head. Stephen Dedalus, displeased and sleepy, leaned his arms 
on the top of the staircase and looked coldly at the shaking gurgling face 
that blessed him, equine in its length, and at the light untonsured hair, 
grained and hued like pale oak.

Buck Mulligan peeped an instant under the mirror and then covered the
bowl smartly.

—Back to barracks! he said sternly.

He added in a preacher's tone:

—For this, O dearly beloved, is the genuine Christine: body and soul and 
blood and ouns. Slow music, please. Shut your eyes, gents. One moment. 
A little trouble about those white corpuscles. Silence, all.

Kilde: http://uniteddigitalbooks.com/Books/Ulysses%20Excerpt.pdf

http://uniteddigitalbooks.com/Books/Ulysses%20Excerpt.pdf
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Disadvantages of having 
an adolescent mother
We recently reported associations 
between maternal age at childbirth 
and outcomes in the off spring, using 
data from fi ve birth cohorts (COHORTS 
collaboration) in low-income and 
middle-income countries (LMICs), 
in The Lancet Global Health.1 Young 
maternal age (<19 years) was 
associated with lower offspring 
birthweight, gestational age, childhood 
nutritional status (weight-for-age 
and height-for-age at 2 years), and 
attained schooling, and higher adult 
glucose concentration, compared with 
off spring of mothers aged 20–24 years. 
These associations were independent 
of maternal socioeconomic status, 
height, and parity.

After publication, the Health, 
Nutrition, and Population Global 
Practice at the World Bank asked us for 
a more detailed analysis of the younger 
maternal age group to inform policy 
discussions on adolescent pregnancy, 
in particular whether the children of 
the youngest teenage mothers had 
the worst outcomes. We now present 
separate estimates for each year of 
maternal age between 15 and 19 years, 
and the signifi cance of trends across 
this age range.  

The analysis uses data of 
19 403 women, of whom 2472 were 
aged 15–19 years: 912 from Brazil, 
283 from Guatemala, 411 from 
India, 382 from the Philippines, and 
484 from South Africa (appendix, 
p 12). Linear regression in pooled 
data from all fi ve cohorts was used to 
estimate, for each maternal age, the 
amount (with 95% CIs) by which each 
outcome diff ered from the off spring 
of mothers aged 20–24 years. Model 
1 was adjusted for sex and adult age 
(for adult outcomes only). Model 2 
was further adjusted for maternal 
marital status, schooling, wealth 
index, race (Brazil and South Africa 
only), and urbanicity (Philippines 
only). Model 3 was further adjusted 
for maternal height, parity, and 

Figure: Association of maternal age with important health outcomes
The p values indicate the signifi cance of the linear trend in estimates across the age range 15–19 years. 
HAZ=height-for-age Z score. WHZ=weight-for-height Z score.
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breastfeeding duration (for postnatal 
outcomes only).

Within the 15–19-year age group, 
younger mothers had less schooling 
and were more likely to be primiparous 
(p<0·0001 for both); there were 
no trends in percentages married, 
wealth index, urbanicity, race, or 
height (appendix, pp 13–16). Younger 
maternal age was also associated 
with several off spring characteristics: 
lower birthweight, gestational age, 
and adult height, and higher adult 
plasma glucose concentrations 
(figure). There was no significant 
association with birthweight in 
model 3, predominantly because of 
adjustment for maternal parity. The 
gestational age association was not 
signifi cant in model 2, predominantly 
because of adjustment for race. The 
adult height and plasma glucose 
associations remained signifi cant after 
full adjustment. The findings were 
unchanged after adjusting for the year 
of birth of the child.

We conclude that, in LMICs, 
newborn, child, and adult offspring 
who were born to mothers aged 
15–16 years are at a clear disadvantage 
compared with those born to mothers 
aged 19 years or older, in terms of 
important health outcomes. Their 
lower birthweight is partly associated 
with the fact that they are often 
firstborns. Adolescent marriage 
and childbearing remain common 
in many LMICs2,3 and our findings 
support continued and strengthened 
measures to encourage delaying a fi rst 
pregnancy until as late as possible in 
the mother’s teenage years, and better 
still to wait until her early twenties.
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Spørgeguide til metasamtale 1: At læse på engelsk

ULYSSES
Tag et par minutter til at se på teksten.
Kan du læse den? Prøv at læse lidt op fra den! (afkodning)
Kan du forstå noget af den? (læseforståelse)
Hvad gør du for at forstå den? Hvad gør du, når du ikke forstår; hvilke strategier bruger du? (læsestrategier)
Synes du, den er svær? Hvad gør den svær?
Er den anderledes end det, du plejer at læse på engelsk? Hvordan?

THE LANCET GLOBAL HEALTH
Tag et par minutter til at se på teksten.
Kan du læse den? Prøv at læse lidt op fra den! (afkodning)
Kan du forstå noget af den? (læseforståelse)
Hvad gør du for at forstå den? Hvad gør du, når du ikke forstår; hvilke strategier bruger du? (læsestrategier)
Synes du, den er svær? Hvad gør den svær?
Er den anderledes end det, du plejer at læse på engelsk? Hvordan?

OPSAMLING
Hvad synes du om teksterne?
Hvordan synes du, det gik med at læse dem?
Hvordan synes du, det gør med at læse på engelsk i forhold til at læse på dansk?
Hvordan er det anderledes? Hvad gør du anderledes? Noget, du kan tage med fra engelsk til dansk?
Hvad kan du bedst lide? Hvorfor?
Læser du på andre sprog? Hvordan går det med at læse på somali?
Har du selv nogen spørgsmål om det at læse på engelsk – noget, der undrer dig?

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(16)30263-7/fulltext
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5 Metasamtale 2: At læse med IntoWords

Den anden metasamtale involverede fem elever, som alle i forskelligt omfang anvender IntoWords som læseunder-
støttende teknologi, enten på bærbar computer eller iPad. Eleverne medbragte enten bærbar eller iPad til samtalen, 
og metasamtalen formede sig som en praktisk demonstration og udforskning af, hvordan man læser med IntoWords, 
hvor eleverne også fik lejlighed til at udveksle erfaringer med og gode råd til læsning med IntoWords. Herunder ses den 
spørgeguide, som samtalen tog afsæt i.

Spørgeguide til metasamtale 2: At læse med IntoWords

Hvor længe har I brugt IntoWords?
Hvordan har I lært at bruge IntoWords?
Hvorfor bruger I IntoWords?

Prøv at forklare mig, hvordan man gør, når man læser med IntoWords! Vis mig det!

Hvordan synes I, det fungerer at læse med IntoWords?
Hvordan hjælper IntoWords?
Hvad er det bedste ved at læse med IntoWords? Hvad er det værste?
Hvad synes I om at læse med IntoWords?

I går snakkede vi om, at der skal to ting til, før man kan læse rigtigt: afkodning og forståelse.
Hvad synes I er det sværeste?
Hvad hjælper IntoWords jer med – afkodning eller forståelse? Hvorfor? Hvordan?

Bruger I IntoWords hjemme?
Bruger I IntoWords på andre sprog end dansk?

Har I nogle gode strategier eller tricks, I bruger, når I læser med IntoWords?
Har I gode råd til nogle, der skal til at starte med IntoWords?
Er der noget, I vil være mere opmærksomme på fremover, når I læser med IntoWords?



Literacy og andetsprog i udskolingen: Ni forløb fra Tegn på sprog 33

2

Giver det mening?

6 Metasamtale 3: At læse koran via apps

Den tredje metasamtale involverede fire elever med muslimsk baggrund og forskellige modersmål (dari, pashto og so-
mali), der alle jævnligt læser koran via apps på deres smartphones eller iPads. Eleverne medbragte enten smartphone 
eller iPad til samtalen, og metasamtalen formede sig som en fælles udforskning af og refleksion over de forskellige 
koran-apps, som eleverne anvender. Herunder ses en beskrivelse af den dansksprogede koran-app Den Klare Koran og 
den spørgeguide, som lå til grund for metasamtalen.

Kilde: https://www.tronen.dk/

https://www.tronen.dk/
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Spørgeguide til metasamtale 3: At læse koran via app

Hvilke koran-apps har I? Vis mig og de andre dem!

Har I prøvet andre før?
Hvordan vælger I jeres apps?
Hvad lægger I vægt på – hvad er vigtigt for jer, nær I vælger app:
Recitation? Sprog/oversættelse? Off-line? Pris? Anmeldelser og anbefalinger?
Hvilke er gode, hvilke er mindre gode?

Hvordan bruger I jeres koran-apps? Hvornår, hvordan, med hvem?

Hvordan er det med læsning, når man læser koran via app?
Hvad med afkodning; hvordan gør I for at afkode? Eller læser den op for jer? (recitation)
Hvad med forståelse; hvordan gør man for at forstå? Er det vigtigt?
Hvilke strategier bruger man?

Har I tips, tricks og gode råd til andre om at læse koran på app?

Hvor læser I ellers koran – ud over gennem app’en?

Der er for nylig kommet en ny koran-app, der hedder Den Klare Koran – en tosproget dansk-arabisk version og den 
første med indtaling på dansk. Hvad synes I om den? Hvorfor?

Hvordan ville jeres drømme-koran-app se ud?
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7 Individuel læselog – fælles afrunding

Gennem hele forløbet førte eleverne en individuel læselog, hvor de efter hver undervisningsgang reflekterede over 
egen læsning og læsestrategier. Herunder ses refleksionsspørgsmålene, som eleverne besvarede til den fælles afrun-
ding af forløbet.

Læselog

1.
Læs din logbog igennem.

2.
Hvad tænker du nu om, hvad det vil sige at læse?
Hvad forstår du nu ved afkodning?
Læseforståelse?
Læsestrategier?

3.
Hvordan vil du nu beskrive dig selv som læser?

4.
Hvad vil du fremadrettet gøre for at blive en endnu bedre læser?
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Det korte af det lange: At læse, skrive og 
fortolke lyriske tekster
Det faglige omdrejningspunkt for ’Det korte af det lange’ er fortolkning af lyrik, og hensigten med 
forløbet er at strække elevernes sprog ved at gå på opdagelse i, hvordan der kan skabes be-
tydning gennem det lyriske sprog. Titlen ’Det korte af det lange’ henviser til, at forløbet fokuserer 
på undersøgelser af, hvordan man gennem sproglige valg kan skabe informationstæthed i korte tek-
ster, og det literacyfaglige fokus retter sig særligt mod, hvorledes der kan skabes betydning 
gennem brug af rim, sammenligninger, metaforer og sammensatte substantiver. I det lyriske 
sprog	leges	der	med	sprogets	flertydighed.	På den måde er det muligt at inddrage og arbej-
de	fagligt	med	flersprogede	elevers	repertoire	af	kommunikationsstrategier,	der	kan	føre	til	
kreative nydannelser på andetsproget som fx ’jeg tusser dig i stedet for ’jeg skriver med tus 
på din arm´’.

Igennem forløbet møder eleverne nyere og ældre lyrik skrevet af danske og udenlandske 
forfattere samt et enkelt maleri som afsæt for deres egne tekstproduktioner. Også korte 
chattekster skrevet af unge på omtrent samme alder som eleverne er en del af tekstgrundla-
get.

På opdagelse i sprogets betydningspotentiale
Læsning af lyriske tekster på andetsproget kan udfordre andetsprogslæ-
seren på flere måder. Der stilles krav om nærkontakt med sproget gennem 
langsomlæsning og gentagne undersøgelser af (de få) ords betydninger i 
den givne kontekst, og de mange tomme pladser i lyrikken kræver et ved-
holdende fortolkningsarbejde, der kan udfordre læserens tålmodighed. På 
den anden side er lyrikkens relativt korte tekster overkommelige at læse 
igennem flere gange. Og måske kan de flersprogede elever genkende deres 
strategier til andetsprogstilegnelse i lyrikkens eksperimenter og leg med sprogets muli-
ge betydninger. Lyrikkens eksperimenterende, fortættede og billedrige sprog kan således på en og samme 
gang udgøre en udfordring for andetsprogslæseren og samtidig være en invitation til undersøgelse af og leg med spro-
gets betydningspotentiale.

I forløbet skal eleverne arbejde undersøgende og produktivt både med at fortolke lyrik ved at fortætte sproget og ved 
at udfylde de tomme pladser i lyrikken. Hvordan sproget kan fortættes kender eleverne fra nominaliseringer i fagtek-
ster, ord som fx produktion, overophedning og klimavækst, men i dette forløb skal eleverne skabe informationstæthed 
blandt andet gennem sproglige virkemidler som poetiske metaforer. Denne ressource i sproget giver mulighed for at 
skabe nye betydninger af kendte ord som ’hjerte’ og ’dør, som når Tove Ditlevsen skriver om ’mit hjertes dør’. Poetiske 
metaforer sprænger hverdagssprogets betydninger, og gennem nye og overraskende sammensætninger gør sproget 
opmærksom på sig selv som materiale til betydningsskabelse og fordrer et fokus væk fra betydningen af et enkeltord til 
betydningen af netværk af ord.

Desuden arbejdes der i forløbet med de mange tomme pladser i lyriske tekster, som kontinuerligt kalder på læserens 
meddigtning for at skabe betydning i det, der læses. Her eksperimenteres blandt andet med tekstens grafiske lag, hvor 
linjeopdelingen kan være med til at skabe betydning.

Gennem forløbet åbnes der for elevernes indsigt i nye måder at skabe betydning på, og netop her ligger et potentiale for 
flersprogede elevers andetsprogstilegnelse, hvor hypotesedannelse og hypoteseafprøvninger er en central sprogtilegnel-
sesstrategi. Samtidig betyder den konstante fordring om udfyldning af tekstens tomme pladser en aktiv læser, der forhol-
der sig til sin læsning på et metaniveau- en læseforståelsesstrategi som de flersprogede elever generelt ikke benytter sig 
af under læsning af tekster på andetsproget i særlig høj grad, men som fortolkning af lyriske tekster forudsætter.

Hun dufter af pakker der paraJeg dufter af dolce gabbana Helt italiana nananaHun er min prinsesse Hvem skulle være den næste?
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Oversigt over de fire faser i forløbet Det korte af det lange
Forløbet organiseres i fire faser: Fase 1 hvor omdrejningspunktet er undersøgelse og fortolkning af lyriske tekster, fase 
2 hvor eleverne selv skal eksperimentere med at skrive lyrik med udgangspunkt i narrativer som andre unge har pro-
duceret, fase 3 hvor fokus er at skrive en narrativ med udgangspunkt i Edward Hoppers maleri Nigthhawks, og endelig 
fase 4 hvor eleverne skal omskrive deres narrativ fra fase 3 til lyrisk form.

Forløbets læse- og skriveaktiviteter veksler således mellem undersøgelse af egne og andres tekster, hvor der fokuseres 
på, hvordan der kan skabes betydning i narrativer og lyrik.

I Tegn på sprog blev hver undervisningsgang igennem hele forløbet indledt med at se videosekvenser, hvor lyriske tek-
ster blev læst op, rappet eller sunget, og på klassens vægge hang der desuden ældre og nyere tekster blandt andet på 
dansk, farsi, engelsk og arabisk som inspirationskilder for eleverne. Et centralt fokus i forløbet er kontinuerligt at lade 
eleverne møde tekster, der kan fungere som modeltekster til deres egne tekstproduktioner, og at eleverne undervejs i 
forløbet bliver opfordret til at bruge eksempler på metaforer, sammenligninger og ordsammensætninger fra den fælles 
tekstbank på væggen. Dette gentagende og eksplicitte fokus på sprog er et vigtigt element i en undervisning, der retter 
sig mod at styrke flersprogede elevers faglige og sproglige udvikling på deres andetsprog.

Fase 1
På opdagfelse i 
lyriske tekster

Fase 2
At skabe betydning 

i kortform

Fase 3
Det lange af det korte

Fase 4
At skabe betydning 

i kortform
• Undersøgende 

arbejde om hvordan 
der skabes betydning 
i lyriske tekster

• Digte af Tove Ditlevsen 
og  Forough Farrokzad 

• Produktion af  lyrik. 
Fra narrativ til lyrik

• Andres tekster som 
udgangspunkt 

• Produktion af  
narrativ. Fra billede til 
narrativ

• Maleriet 'Nighthawks' 
som udgangspunkt

• Produktion af  lyrik. 
Fra narrativ til lyrik

• Egne tekster som 
udgangspunkt

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Tekst 1,2,3,4 Tekst 5,6,7 Tekst 8 Tekst 9,10,11

FASE 1: På opdagelse i lyriske tekster. Fokus på hvordan der skabes betydning i lyriske tekster
I den første arbejdsfase skal eleverne møde og fortolke lyrik. Eleverne møder her blandt andet Tove Ditlevsens Børn 
og De evige tre samt uddrag fra Forough Farrokzads En anden fødsel – både som skrevet tekst og som oplæsning af for-
fatterne selv. Teksterne giver mulighed for at gå på opdagelse i, hvordan sprog kan skabe betydning ved fx at tale om de 
særlige sammensatte ord som lyvebørn, stjælebørn og løftebryderbørn, og om hvordan udsagnene ’Jeg vil sætte dahlia-
blade på neglene’ og ’Jeg vil tage et par røde tvillingekirsebær på som øreringe’ kan udtrykke ’jeg’ets forventningsfulde 
forberedelse til et betydningsfuldt møde. Endelig er der mulighed for at samtale om, hvilken betydning, der skabes gen-
nem brug af metaforer som fx blodets sang.

Samtalens hovedpointer, der fx samles op på klassens smartboard, konkretiserer og fastholder eksempler på de for-
skellige sproglige virkemidler i lyrik. Opsamlingen fastholdes også i plancheformat, der kan hænges op i klasserum-
met, så eleverne kan blive inspireret undervejs i de følgende skriveprocesser.

Den sidste aktivitet i denne forløbsfase sætter fokus på, hvordan lyrikkens koncentrerede form og strofeinddeling kræ-
ver, at læseren udfylder tekstens tomme pladser ud fra en viden om og opmærksomhed på sproget. Her arbejdes der 
med Tove Ditlevsens digt De evige tre hvor, der er indtegnet tænkebobler efter hver strofe.
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FASE 2: At skabe betydning i kortform. Sproglige valg i omskrivning fra en narrativ til lyrik med afsæt i tek-
ster produceret af andre.
Den anden arbejdsfase har fokus på, hvordan man kan skabe betydning gennem forskellige sproglige valg, når man 
omskriver en narrativ til lyrik. Tekstgrundlaget, der er korte chattekster hentet fra nettet og skrevet af unge mellem 
15 – 18 år, tematiserer kærlighed. Den efterfølgende samtale om elevernes tekster fokuserer på nogle af de sproglige 
valg, som eleverne har foretaget i deres tekstproduktion. Følgende eksempler, der er uddrag fra elevtekster produceret 
i Tegn på sprog-forløbet, giver en oversigt over, hvilke sproglige valg eleverne har foretaget i deres tekstproduktion:

	Man kan undlade verbum i lyrik: Sød pige, brunt hår og grønne øjne
	Man kan understrege noget ved at bruge allitteration: Min første fortrudte fejl
	Man kan understrege noget ved at gentage ord: For jeg troede at jeg kunne ham/ jeg troede at jeg kunne ham
	Man kan skabe informationstæthed ved at bruge sammenligning: Ramte mig som en båd med et sejl
	Man kan skabe betydning ved at bruge modsætninger: Hun var forelsket i mig/ Jeg var forelsket i en anden/ For fan-

den.

De sproglige ressourcer, som stilles til rådighed for elevernes tekstproduktion i denne fase, er opsamlingen på 
klassesamtalen fra fase 1 om digtene af Tove Ditlevsen og Forough Farrokzad.

FASE 3: At producere en narrativ med afsæt i et maleri som har motivisk fællesskab med teksterne i forløbet. 
Omskrivning fra billede til skreven tekst
I den tredje arbejdsfase arbejder eleverne med produktion af narrativ med udgangspunkt i Edward Hoppers værk 
Nighthawks fra 1942, som har motivfællesskab med de tekster, der er blevet arbejdet med tidligere i forløbet. Edward 
Hoppers værk skal fungere som inspiration til elevernes skriveproces, ved at eleverne kan gå ind i værket, identificere 
sig med personerne og derfra hente stof til deres narrativ. Modelleringen til skriveopgaven består i en fælles repetition 
af narrativens makrostuktur: Præsentation, konflikt, løsning eller åben slutning og eventuelt en evaluering af hændel-
sesforløbet.

Narrativerne udgør tekstgrundlaget til skriveopgaven i fase 4.

FASE 4: At skrive lyrik. Sproglige valg i omskrivning fra en narrativ til lyrik med afsæt i egne tekster
Den fjerde arbejdsfase har fokus på elevernes omskrivning af deres narrativ til lyrik, det vil sige en gentagelse af arbej-
det fra fase 3. Der arbejdes igen med forløbets hovedide: At undersøge hvordan man kan skabe betydning ved at fortæt-
te det sproglige udtryk gennem brug af sproglige virkemidler som blandt andet sammenligninger, metaforer og sam-
mensatte substantiver. Planche 3 udgør, sammen med de lyriske tekster på væggen i klasserummet og opsamlingerne 
fra fase 2, den sproglige ressource for eleverne i denne skrivefase. Planche 3 er en opsamling af de lyriske tekster, som 
eleverne har skrevet i fase 2. Opsamlingen, som læreren har udarbejdet, præsenteres for eleverne på klassens smartbo-
ard og hænges derefter op i plancheformat som en del af klassens fælles tekstbank.

Forløbet afsluttes med en fælles digtoplæsning, hvor eleverne læser deres lyriktekster for hinanden. Læreren fungerer 
her som modellæser og fremhæver hvilke sproglige valg, der særligt er med til at skabe betydning i de enkelte digte.

Læs videre
Jensen, Jannie Høgh (2014). ”Sprogpædagogiske indgange til arbejdet med lyrik”. I: Tobiassen, Helle et al. (2014). Løft 
læringen-brug sproget. Dansk. Erfaringer fra projekt Uddannelsesløft. Aalborg: Aalborg Ungdomsskole. http://www.
uddannelsesloeft.dk/images/stories/Sprogpdagogiske_indgange_til_lyrik.pdf. Lokaliseret 16.04 2018

Johansson, Britt og Anniqa Sandell Ring (2012). Lad sproget bære. København: Akademisk Forlag

Kulbrandstad, Lise Iversen (2006). Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget.

Laursen, Helle Pia (red.) (2010). Tegn på sprog. Skrift og betydning i flersprogede klasserum. København: Forlaget UCC

Laursen, Helle Pia et al. (2016). Inspiration til literacyundervisningen i flersprogede klasserum. København: Professi-
onshøjskolen København. https://ucc.dk/sites/default/files/tegn_paa_sprog_inspiration_til_literacy-undervisningen_i_
flersprogede_klasserum.pdf. Lokaliseret den 16.04 2018

http://www.uddannelsesloeft.dk/images/stories/Sprogpdagogiske_indgange_til_lyrik.pdf
http://www.uddannelsesloeft.dk/images/stories/Sprogpdagogiske_indgange_til_lyrik.pdf
https://ucc.dk/sites/default/files/tegn_paa_sprog_inspiration_til_literacy-undervisningen_i_flersprogede_klasserum.pdf
https://ucc.dk/sites/default/files/tegn_paa_sprog_inspiration_til_literacy-undervisningen_i_flersprogede_klasserum.pdf
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Orluf, Birgit (2014).”Det er svært hvis man ikke lige ved det. Om at arbejde med sprogs flertydighed med fiktionstekster 
som udgangspunkt.” I: Lausen, Helle Pia (red.) (2014): Tegn på sprog. Statusrapport 7. https://ucc.dk/sites/default/files/
statusrapport_7_-_2014.pdf. Lokaliseret 16.04 2018

Oversigt over materialer

Fase 1
På  opdagelse 
i lyriske 
 tekster

1

Introduktion til læreren

Angst af Emil Aarestrup
https://kalliope.org/da/text/aarestrup1838b39
lokaliseret 05.03 2018

Børn af Tove Ditlevsen
https://www.studieportalen.dk/Forums/Thread.aspx?id=908265
lokaliseret 05. 03 2018

De evige tre af Tove Ditlevsen. I: Lille verden 1941
https://www.dr.dk/skole/dansk/uddrag-af-tekster-tove-ditlevsen
lokaliseret 05.03 2018

Video med Tove Ditlevsens oplæsning af digtet De evige tre (1942),
https://www.youtube.com/watch?v=QFPobR-Q3jw
lokaliseret 16. 04 2018

En anden fødsel af Forough Farrokzad
Video med oplæsning af den iranske forfatter Forough Farrokzad, digtet En anden fødsel, 
(på farsi, med engelske undertekster)
https://www.youtube.com/watch?v=yE06UyqUk20 On the Earth
lokaliseret 16.04 2018

2

Opgave 1: Tove Ditlevsens digt Slangen i paradiset
http://euddansk.munksgaard.dk/~/media/c14b2e929951468ba74655e228ca29f1.ashx
lokaliseret 25.05 2018
Introduktion til læreren
Elevopgave 1

3

Opgave 2: Tove Ditlevsens digt De evige tre 
https://www.dr.dk/skole/dansk/uddrag-af-tekster-tove-ditlevsen
lokaliseret 25.05 2018
Introduktion til læreren
Elevopgave 2

4
Opgave 2: Tove Ditlevsens digt De evige tre 
Arbejdsark til eleverne

Fase 2
At skabe 
betydning i 
kortform
Fra narrativ til 
lyrik

5

Opgave 3: Tekster fra chatrooms: Chat-kærester, 7-9-13, Bedste ven, Navneforvirring
http://www.leland.dk/teen/hist.htm
lokaliseret 16. 04 2018

Introduktion til læreren
Elevopgave 3
Eksempler på elevbesvarelser

6 Planche 1: Værktøjskasse til lyrik. Sammensætninger og metaforer

7 Planche 2: Værktøjskasse til lyrik. Rim og rytme.

https://ucc.dk/sites/default/files/statusrapport_7_-_2014.pdf
https://ucc.dk/sites/default/files/statusrapport_7_-_2014.pdf
https://kalliope.org/da/text/aarestrup1838b39
https://www.studieportalen.dk/Forums/Thread.aspx?id=908265
https://www.dr.dk/skole/dansk/uddrag-af-tekster-tove-ditlevsen
https://www.youtube.com/watch?v=QFPobR-Q3jw
https://www.youtube.com/watch?v=yE06UyqUk20
http://euddansk.munksgaard.dk/~/media/c14b2e929951468ba74655e228ca29f1.ashx
https://www.dr.dk/skole/dansk/uddrag-af-tekster-tove-ditlevsen
http://www.leland.dk/teen/hist.htm
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Fase 3
Det lange af 
det korte
Fra visuel re-
præsentation 
til narrativ

8

Opgave 4: Nighthawks – fra visuel repræsentation til narrativ.
https://artsandculture.google.com/asset/nighthawks/6AEKkO_F-9wicw?hl=en
lokaliseret 16. 04 2018

Introduktion til læreren
Elevopgave 4

Fase 4
At skabe 
betydning i 
kortform
Fra narrativ til 
lyrik

9

Opgave 5: Nighthawks – i lyrisk form
Introduktion til læreren.
Min nye kjole af Tove Ditlevsen ( Pigesind 1939)
https://www.facebook.com/permalink.php?id=155351964519066&story_
fbid=465030093551250
lokaliseret 25.05 2018
Elevopgave 5

10 Planche 4: Værkstøjskasse til lyrik. Hvad skrev 9A?

11 Opsamling på elevernes produktion af lyrisk tekst til Nighthawks

https://artsandculture.google.com/asset/nighthawks/6AEKkO_F-9wicw?hl=en
https://www.facebook.com/permalink.php?id=155351964519066&story_fbid=465030093551250
https://www.facebook.com/permalink.php?id=155351964519066&story_fbid=465030093551250
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1 Introduktion til læreren

I introduktionsfasen skal eleverne på skrift og i tale møde eksempler på ældre og nyere europæisk og ikke-europæisk 
lyrik. De skal gå på opdagelse i sproglige udtryk, som de af forskellige årsager undrer sig over eller fascineres af. Tekst-
grundlaget til denne fase kan findes i materialeoversigten på forrige side.

Klassesamtalen kan fx fokusere på:

Særlige sammensatte ord: Stjælebørn, lyvebørn, pyntehavebørn

Særlige sammensætninger: Jeg vil tage et par røde tvillingekirsebær på som øreringe,
Jeg vil sætte dahliablade på neglene, 

Metaforer: Hjertets dør

Sammenligninger: Som boblerne i hækken, som bærrene på hækken

Nedenfor vises eksempler på opsamling fra denne klassesamtale i forløbet i Tegn på sprog.

Rim og rytme 
Tove Ditlevsen: Slangen i paradiset 

skuffet-truffet
grene- alene

side- lide

ynde- synde

slukket- tilbagetrukket

deroppe- hoppe

næsen- væsenmine- sine

måneskinsnætter - billetter

frakke- snakke

trappen- knappen

mene- Marlene
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At skabe billeder med ord(1) 

[....] 
Jeg vil tage et par røde tvillingekirsebær på 
som øreringe 
og jeg vil sætte dahliablade på neglene, 
der findes en gade hvor drenge 
der har været forelsket i mig  
og som stadig har pjusket hår og slanke halse og spinkle ben 
tænker på en piges uskyldige smil 
som vinden en nat tog med sig[….] 
En anden fødsel 
Forugh Farrokhzad 

At sætte ord sammen på nye måder 

Jeg vil tage et par røde tvillingekirsebær på 
som øreringe 

og jeg vil sætte dahliablade på neglene 

At skabe billeder med ord(2) 

Tove Ditlevsen: Børn 

lyvebørn 
stjælebørn 

pyntehavebørn 

At danne nye  ord ved at lave sammensatte ord 

løftebryderbørn 
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At skabe billeder med ord(3) 
Tove Ditlevsen: De evige tre 

Mit hjertes dør 

Blodets sang 

Drømmene drukner En natlig drøm der bor i mit mørke sind 

Kan blodet synge? 

Har et hjerte en dør? 

Kan drømmene drukne? Kan drømme bo nogen steder? 

At få noget ikke- levende til at gøre noget ( som et menneske), fx blodets sang 
At sætte noget sammen der plejer at høre til andre områder/ emner, fx hjertes dør 

Metafor 
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2 Opgave 1: Tove Ditlevsens digt Slangen i paradiset

Introduktion til læreren
Elevopgaven, som er en makkeropgave, handler om at fortolke lyrik gennem undersøgende arbejde med lyrik- her Tove 
Ditlevsens episke digt Slangen i paradiset. Digtet, der er klippet i stykker strofevis, udleveres til makkerparrene, som 
skal samle de enkelte strofer til en meningsfuld helhed. Igennem dette arbejde får eleverne mulighed for at læse stro-
ferne flere gange og overveje rækkefølgen af de enkelte strofer. Undervejs i deres læsning udfylder eleverne intuitivt 
tekstens tomme pladser og starter allerede her deres fortolkning af digtet, hvor grænsefladerne mellem den forestille-
de kærlighed og den reale hverdagslige kærlighed sættes i spil gennem digtets to lokationer, der udgøres af filmstrim-
len og biografsædet på den ene side og hverdagen i storbyen på den anden side. Digtets episke form betyder, at eleverne 
får mulighed for at bruge deres viden om narrativens makrostruktur som en del af deres fortolkningsarbejde.

Elevopgave 1. Slangen i paradiset
I skal lægge digtets strofer i rækkefølge, så digtet giver mening for jer.
Tal med hinanden om, hvordan I vælger rækkefølgen.
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3 Opgave 2: Tove Ditlevsens digt De evige tre

Introduktion til læreren
Elevopgaven har fokus på at undersøge, hvordan man skaber mening i lyrik ved at udfylde tekstens tomme pladser. 
Der arbejdes med Tove Ditlevsens digt De evige tre, hvor der er indtegnet tænkebobler efter hver strofe. Eleverne skal 
udfylde tænkeboblerne med 1) hvad de tænker, der sker i strofen og 2) begrundelsen for hvorfor de tror det. Eleverne 
stilladseres til denne opgave, ved at læreren er modellæser og tænker højt til den første tænkeboble og styrer en fælles 
klassesamtale om begrundelserne for, hvilke sproglige spor man følger i arbejdet med at forstå teksten. Her kan fx fo-
kuseres på brugen af de gentagne modsætninger ’den ene’ og ’den anden’.

Læreren som modellæser er et vigtigt didaktisk greb i et andetsprogsperspektiv, idet de flersprogede elever her får mu-
lighed for at se nærlæsning og genlæsning demonstreret og på den måde opleve det fagligt legitime i, at læsning er en 
cirkulær proces og ikke blot noget, der overstås gennem én hurtig gennemlæsning.

Elevopgave 2. De evige tre
Skriv i tænkeboblerne, hvilke tanker du gør dig undervejs i din læsning for at forstå Tove Ditlevsens digt De evige 
tre.

Prøv at finde sproglige spor i teksten, der sætter disse tanker i gang hos dig.
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4 Arbejdsark til elevopgave 2. Tove Ditlevsens digt De evige tre

Der er to mænd i verden, der
bestandig krydser min vej,
den ene er ham jeg elsker,
den anden elsker mig.

Den ene er i en natlig drøm,
der bor i mit mørke sind,
den anden står ved mit hjertes dør,
jeg lukker ham aldrig ind.

Den ene gav mig et vårligt pust,
af lykke der snart fór hen,
den anden gav mig sit hele liv
og fik aldrig en time igen.

Den ene bruser i blodets sang,
hvor elskov er ren og fri,
den anden er et med den triste dag,
som drømmene drukner i.

Hver kvinde står mellem disse to,
forelsket, elsket og ren -
én gang hvert hundrede år kan det ske
de smelter sammen til en.

Tove Ditlevsen (1918-76)



Literacy og andetsprog i udskolingen: Ni forløb fra Tegn på sprog 48

3

Det korte af det lange: At læse, skrive og fortolke lyriske tekster

5 Opgave 3: Tekster fra chatrooms

Introduktion til læreren

Det tekstlige afsæt for elevopgaven udgøres af tekster, der på forskellige måder tematiserer kærlighed og er produceret 
af unge på omtrent samme alder som klassens elever. Eleverne skal her producere et digt, hvor betydningen skabes ved 
brug af enten sammensatte ord, sammenligninger eller metaforer. De kan også eksperimenter med rim og rytme for at 
skabe betydning.

Et formelt krav er, at digtet skal være på minimum tre strofer.

Elevernes tekster læses igennem, og derefter udarbejder læreren en oversigt over eksempler fra alle elevtekster, hvor 
det fremhæves, hvilke særlige ressourcer eleverne har trukket på for at skabe betydning i deres tekst. Hensigten er dels 
at give respons til de enkelte elever og give dem mulighed for at italesætte deres sproglige valg og dels at gøre et større 
sprogligt repertoire tilgængeligt for alle elever i klassen som inspiration til de følgende skriveprocesser.

Elevopgave 3. Chat-kærester, 7-9-13, Bedste ven, Navneforvirring
Vælg en af teksterne ud, som du gerne vil arbejde videre med. 
Du skal omskrive teksten til et digt. Når du skriver digtet, skal du tænke over hvordan:  
• Du kan skabe betydning i digtet ved at bruge rim og rytme
• Du kan skabe billeder med ord enten ved at bruge sammenligning eller metafor eller ved sammensætning af nye 

ord.

Dit digt skal være på mindst tre strofer

Eksempler på elevtekster fra forløbet i Tegn på sprog

Eksempel 1
Hendes grønne glimtende øjne
Der næppe ville fylde mig med 
løgne
Jeg narrede hende til at tage det 
næste tog
Og vi faldt i snak om denne 
kedelige bog

Eksempel 2
Jeg indså at han ikke var noget for 
mig
Så næste gang
Tænk dig om dig

Eksempel 3
Forelsket
Slog op
Genert
Forelsket i en anden
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6 Planche 1: Værktøjskasse til lyrik

Sammensætninger og metaforer
Eksempel på ’værktøjskasser’, som er opsamling på klassesamtaler. Oversigterne er blevet udleveret til eleverne, og 
endvidere er de i plancheformat blevet hængt op i klassen. Eksemplerne stammer fra de tekster, der har fungeret som 
introduktion til samt arbejdsgrundlag for de enkelte undervisningsgange, og som hænger på klassens vægge under hele 
forløbet.

Værktøjskasse til lyrik 

At danne nye ord ved at lave sammensatte ord 

At sætte ord sammen på nye måder 

Mit hjertes dør 

stjælebørn 

Jeg vil sætte dahliablade på neglene = 
Jeg vil pynte mig 

Metafor 

Sammenligning 
som 

Om lidt, så er vi skilt ad. 
Som bærrene på hækken; 
Om lidt er vi forsvundne. 
Som boblerne i hækken 

Stråle som solen 
Søerne lå som sølvpapir 
Som lyd uden ekko 
Himlen er blå som lykke 
Som en stor træthed 

At sige noget indirekte 
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7 Planche 2: Værktøjskasse til lyrik

Rim og rytme

Værktøjskasse til lyrik  

Tove Ditlevsen: Slangen i paradiset  

skuffet-truffet side- lide ynde- synde 

næsen- væsen måneskinsnætter - billetter trappen- knappen 

Xxxxxxx 
Helligt, helligt når vi bader sammen 
Xxxxxxx 
Xxxxxxx 
Helligt, helligt når vi venter på bussen 
Xxxxxxx 
Helligt, helligt når vi kører i bus 
Xxxxxx 
Helligt, helligt når vi om eftermiddagen 
Xxxxxx 
Helligt, helligt når du lukker øjnene 
Michael Strunge: Helligt, helligt 

enderim 

gentagelse 
bogstavrim 

Den ene bruser i blodets sang 
Hvor elskov er ren og fri 
Den anden er ét med den triste dag 
Som drømmene drukner i.  
Tove Ditlevsen: De evige tre 
 

Rim og rytme 
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8 Opgave 4: Nighthawks

Introduktion til læreren

Der arbejdes med produktion af narrativ med udgangspunkt i Edward Hoppers værk Nighthawks fra 1942. Efter fælles 
mundtlig brainstorm ledsaget af notater på tavlen om, hvordan man forstår, hvad maleriet udtrykker, skriver eleverne 
en narrativ med genrens kompositoriske træk: Præsentation, konflikt, løsning samt eventuelt evaluerende udsagn. 
Narrativen er en velkendt teksttype for eleverne, og den skal fungere som tekstgrundlag til den følgende undervis-
ningsgang, hvor der skal eksperimenteres med at fortætte det sproglige udtryk i lyrisk form.

Elevopgave 4. Nighthawks
Du skal skrive en fortælling, som du tænker, at maleriet Nighthawks kan være en illustration til. Når du skriver, skal 
du tænke på at organisere din fortælling efter kompositionsmønsteret: Præsentation, konflikt, mulig løsning/ åben 
slutning og eventuelt en evaluerende bemærkning som afslutning.
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9 Opgave 5: Nighthawks – i lyrisk form

Introduktion til læreren

Arbejdet i denne fase tager afsæt i forløbets anden fase, hvor eleverne skulle omskrive en narrativ til lyrisk tekst, men 
denne gang er udgangspunktet for arbejdet elevernes egen tekst. Det betyder, at der er mulighed for større fortrolighed 
med hvilke følelser, der skal udtrykkes i lyrisk form. På den måde kan arbejdet med Nighthawks fra narrativ til lyrisk 
form invitere til nye eksperimenter med at koncentrere sit sproglige udtryk. En yderligere inspirationskilde er en fæl-
les oplæsning af Tove Ditlevsens Min nye kjole, der sammen med De evige tre fra første undervisningsgang, indholds-
mæssigt kan relatere sig til værket Nighthawks. Samtidig kan dette digt bidrage til elevernes repertoire af sproglige 
former, som kan bruges i lyriske tekster.

Som stilladsering til opgave 5 inddrages de tekster, som eleverne producerede i forbindelse med opgave 3 i anden fase. 
Se planche 3.

Elevopgave 5: Nighthawks
Du skal nu omskrive din Nighthawk-fortælling til et digt. Når du skriver digtet, skal du tænke over hvordan:
• Du kan skabe betydning i digtet ved at bruge rim og rytme.
• Du kan skabe billeder med ord enten ved at bruge sammenligning eller metafor eller ved sammensætning af nye 

ord.

Der skal være mindst tre strofer i dit digt.



Literacy og andetsprog i udskolingen: Ni forløb fra Tegn på sprog 53

3

Det korte af det lange: At læse, skrive og fortolke lyriske tekster

10 Planche 3: Værktøjskasse til opgave 5

Hvad skrev 9X? 
Jeg mødte en pige, 
Hendes beskeder var søde 
Der var ikke meget at sige 
VI aftalte et møde 

Hun spurgte om vi skulle mødes 
Og der vidste jeg at det ville blive seriøs. 
Jeg loggede hende hjem til mig 
Og det var slet ikke nogen leg. 

Mødes med en pige 
Så hende 
Begyndte at smile 
80 km væk fra ham med tog 
Med tog en time. 

Jeg sagde ja med det sam’,  
For jeg troede at jeg kunne ham 
Jeg troede at jeg kunne ham 
Men jeg blev bare helt lam 
 

Min første fortrudte fejl 
Ramte mig som en båd med et sejl 

Vi var på lejr, 
Min bedste ven og jeg fik en sejr 

Vi sov i telte 
Og vi følte os som helte 

Min dame var for genert 
Hun gad ikke at give mig kærlighed mer 

Hun var forelsket i mig 
Jeg var forelsket i en anden 
For fanden 

Opsamling på elevtekster produceret i anden fase. Bruges til inspiration til skriveopgaven i  fjerde fase .
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11 Efterbehandling af Nighthawks omsat til lyrik

Information til læreren
Responsen til elevernes lyriske tekster har fokus på at fremhæve, hvordan betydning skabes gennem de sproglige valg. 
Følgende er uddrag fra de tekster, som eleverne producerede i forbindelse med forløbet i Tegn på sprog, og de skal blot 
fungere som eksempler på, hvilke sproglige greb læreren kan fremhæve i elevernes tekster.

Særlige syntaktiske forhold hvor verbet er udeladt
Natten så mørk,
så kold som en isterning

Sproglige nydannelser
Rødblød og virkelig sød,
En særlig glød ikke alle forstod

Det smukke lys fra lygtelampen

Sammenligninger hvor der også etableres en modsætning, og hvor der er allitteration
Så stærk en vind
At de står stille som sten

Særlige indrim
Hun sagde ’flot hat’
tak ,skat.
Godnat.
Bye bye
Kender jeg dig?

En ’lapset’ leg med sprogets lyde
Jeg dufter af dolce gabbana, helt italiana nanana

Og endelig kan der være eksempler på, at eleverne selv finder greb til at fortætte sproget, som denne elev har gjort 
ved at anvende det stilistiske greb ’pars pro toto’:
En kjole og to jakkesæt, der repræsenterer personerne på billedet: en kvinde og to mænd.

Efterbehandlingen kan også fokusere på, hvordan man kan skabe betydning gennem forskellige sproglige valg, noget 
som står centralt i forløbet. Hvad sker der i følgende eksempler på elevernes omskrivninger fra narrativ til lyrisk form? 
Hvilken betydning får det at koncentrere den sproglige form fra fx Det er sent om aftenen til Natten så mørk, så koldt 
som en isterning og fra De snakker ikke så godt sammen fordi de kigger ikke på hinanden til De tomme ord som falder på 
jord?
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Narrativ Lyrik

Eksempel 1 det er sent om aftenen
natten så mørk
så koldt som en isterning

Eksempel 2
de snakker ikke så godt sammen fordi de kigger ikke
på hinanden

de tomme ord som falder på jord

Eksempel 3

Jeg glædede mig spændt i flere uger til denne dag
Jeg havde min eneste fine kjole på som var skingrende 
rød.
Uden videre detaljer gik det ikke så godt som jeg havde 
ønsket mig.
Det var en lang nat uden succes eller glæde.
Cafeen ved hjørnet var mit yndlingssted. Jeg bestilte en 
sort kop kaffe ligesom min succes.
Der var virkeligt tomt, der var kun to mænd i cafeen.
Den ene satte sig ved siden af mig mens den anden blot 
kiggede på mig tværs gennem rummet.

Lang nat
Mistede min skat
Smuk i nat
Vil have en skat
Men nej
Det har været en lang nat
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Sprogportrætter
Sprogportrætter er	et	danskfagligt	undervisningsforløb	med	fokus	på	sproglige	repertoirer,	flerspro-
gethed og identitet. Forløbet er gennemført i en 9. klasse karakteriseret ved en høj grad af sproglig 
mangfoldighed i elevgruppen, og forløbet sigter mod at bevidstgøre eleverne om deres sproglige 
repertoirer	og	skabe	rammer	for	elevernes	refleksion	over	sig	selv	og	hinanden	som	flersprogede	
sprogbrugere.

Forløbets omdrejningspunkt er sprogportrættet, som er en metode til afdækning af sproglige reper-
toirer. Gennem forløbet stifter eleverne bekendtskab med andres sprogportrætter, udarbejder deres 
egne sprogportrætter i såvel visuel som tekstlig form, præsenterer sprogportrætterne for deres for-
ældre og udveksler sprogportrætter med lærerstuderende. Herved får eleverne både mulighed for 
at	reflektere	over	sprog	og	flersprogethed	og	for	at	strække	deres	skriftlige	og	mundtlige	sprog	om	
sprog,	sprogbrug	og	flersprogethed.

Hvad er et sprogportræt?
Et sprogportræt er i sin enkleste form en tom kropssilhouet, som farvelægges og kommenteres 
af en sprogbruger med det formål at tegne et billede af de sprog og sproglige varieteter, der ind-
går i personens sproglige repertoire. Sprogbrugeren giver hvert sprog eller sproglig varietet en 
bestemt farve eller måske et mønster og bestemmer, hvor det pågældende sprog skal placeres i 
kropssilhouetten, og hvor meget det skal fylde. På den måde kan sprogbrugeren gennem sin ud-
fyldelse af kropssilhouetten og sit valg af semiotiske ressourcer kommunikere om sprogene i sit 
sproglige repertoire og deres personlige betydning – eller mangel på samme – for sprogbrugeren. 
Det visuelle sprogportræt ledsages typisk af mundtlige eller skriftlige kommentarer, hvor sprog-
brugeren kan uddybe de valg, der ligger bag udfyldelsen af kropssilhouetten.

Dette forløb er ikke baseret på et klassisk sprogportræt, men på en videreudvikling af sprogportrættet. For det første 
tager elevernes sprogportrætter ikke afsæt i den klassiske kropssilhouet, men derimod i et digitalfoto af eleven selv, 
taget af eleven selv i en valgfri positur og på et sted på skolens område efter eget valg. Disse digitale selvportrætter 
transformeres efterfølgende til en sort-hvid stregtegning, der fungerer som elevens personliggjorte kropssilhouet, og 
som eleven efterfølgende udfylder.

Desuden udgør elevernes sprogportrætter i dette forløb et sammensat multimodalt produkt bestående af en helhed 
af et visuelt og et tekstligt sprogportræt. Eleverne udarbejder således først visuelle sprogportrætter som beskrevet 
herover, men efterfølgende producerer de hver især en ledsagende sammenhængende tekst, hvor de redegør for deres 
visuelle sprogportrætter. Mens det visuelle sprogportræt inviterer eleverne til at give deres refleksioner over flerspro-
gethed et symbolsk og æstetisk udtryk, arbejder de i det tekstlige sprogportræt med at formulere sig nuanceret skrift-
ligt om sprog og sproglige repertoirer i en personlig, berettende genre.

Herunder ses tekstflowet fra foto til færdigt visuelt og tekstligt sprogportræt for en af eleverne i klassen:

Foto                          Stregtegning Visuelt sprogportræt Tekstligt sprogportræt
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Hvorfor arbejde med sprogportrætter i udskolingen?
Undervisningsforløbet om sprogportrætter repræsenterer et bud på, hvordan der kan arbejdes med flersprogethed i 
udskolingen. Ofte er elevernes flersprogethed og tværsproglige perspektiver primært i fokus i de første år i skolen, fx 
gennem ordsammenligning og forskellige former for kontrastivt arbejde. Men som eleverne bevæger sig gennem mel-
lemtrinnet og udskolingen, er der en tendens til, at opmærksomheden på flersprogethed trænges i baggrunden af andre 
didaktiske dagsordener. Forløbet med opdaterede sprogportrætter i 9. klasse repræsenterer i dette perspektiv et bud 
på, hvordan der kan arbejdes meningsfuldt med flersprogethed i udskolingen, såvel i et danskfagligt perspektiv som i et 
andetsprogsperspektiv.

Sprogportrættet inviterer eleverne til at søge bagom dikotomiske forestillinger om modersmål og andetsprog og i 
stedet reflektere over alle de sprog og sproglige varieteter, som spiller en rolle i deres hverdagsliv. På den måde får ele-
verne ikke alene øje på nationalsprog som dansk, tysk eller tyrkisk; de kan også få blik for eksempelvis ’håndboldsprog’ 
eller emojis. Det bidrager til at styrke deres sproglige bevidsthed og deres bevidsthed om sig selv og hinanden som 
sprogbrugere. Det gælder alle elever – med eller uden dansk som andetsprog. Derfor er arbejde med sprogportrætter 
relevant i alle klasser, uanset elevernes sproglige baggrunde.

Oversigt over forløbet
Forløbet rummer tre faser: en optaktsfase, en arbejds- og udviklingsfase og en formidlingsfase:

Hvad er et 
sprogligt 

repertoire? Hvad 
er et sprog-

portræt?

-
Udarbejdelse af 
visuelle sprog-

portrætter

Udarbejdelse af 
tekstlige sprog-

portrætter

Præsentation 
for forældre

Udveklsling 
med lærer-
studerende

Optakt Arbejde og udvikling Formidling

På skolen Uden for skolenI klassen

1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 ,13

I optaktsfasen arbejdes der med de centrale begreber ’sprogligt repertoire’ og ’sprogportrætter’. Sprogportræt bliver 
præsenteret for eleverne som et selvportræt, der tegner et billede af ens sproglige repertoire. Herefter går eleverne på 
opdagelse i en række eksisterende klassiske sprogportrætter lavet af danske elever og studerende og laver efterfølgen-
de en individuel brainstorm over deres eget sproglige repertoire.

I arbejds- og udviklingsfasen udarbejder eleverne først det visuelle sprogportræt. De hjælper hinanden med at tage 
fotos, laver deres eget foto om til en stregtegning og farvelægger det og udarbejder en signaturforklaring over de sprog 
og sproglige varieteter, der optræder i deres sprogportræt. Herefter gælder det de tekstlige sprogportrætter. Som op-
takt til dette arbejde ser klassen et kort videoklip med et selvportræt af skuespiller Ellen Hillingsø, hvilket danner af-
sæt for en klassesamtale om det sproglige register, der kendetegner et selvportræt. Herefter udarbejder eleverne med 
støtte i deres brainstorm over deres sproglige repertoire et første udkast til et tekstligt sprogportræt. Dette udkast får 
de respons på af en klassekammerat, hvorefter de udarbejder den færdige tekst. Gennem hele arbejds- og udviklings-
fasen understøttes elevernes arbejde af fire plancher, som tydeliggør de centrale sproglige og indholdsmæssige krav og 
karakteristika.

I formidlingsfasen præsenterer eleverne først deres samlede sprogportrætter for klassens forældre til et åbent hus-ar-
rangement på skolen. Herefter mødes de med et hold lærerstuderende, der som et led i undervisningen i læreruddan-
nelsens undervisningsmodul Undervisning af tosprogede elever selv har udarbejdet sprogportrætter. Sprogportrætter-
ne bliver i dette møde omdrejningspunkt for gensidig udveksling af erfaringer elever og lærerstuderende imellem.

Mens introduktionen til sprogportrætter og udarbejdelsen af visuelle og tekstlige sprogportrætter finder sted i klassen, 
rykker forløbet således i formidlingsfasen ud af klasseværelset; først ud over klassefællesskabets rammer i præsenta-
tionen af sprogportrætter for forældrene og til sidst ud over skolens grænser i mødet med lærerstuderende, som finder 
sted på læreruddannelsen.
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Oversigt over materiale

Optaktsfase

1
Lærerens stikord til snak om sprogportrætter og sproglige
repertoirer

2 Eksempler på sprogportrætter til inspiration

3 Individuel brainstorm: Mit sproglige repertoire

4 Planche 1: Sprogportrætter i 9.A

Arbejds- og 
udviklingsfase
Visuelle sprogportrætter

5 Planche 2: Det visuelle sprogportræt

6 Elevernes tjekliste til fotos

7 Elevernes tjekliste til det visuelle sprogportræt

8 App’en Sketch Me!

9 To eksempler på visuelle sprogportrætter

Arbejds- og 
udviklingsfase
Tekstlige 
sprogportrætter

10 Planche 3: Det tekstlige sprogportræt

11 Planche 4: Sproget i et sprogportræt

12 Videoselvportræt af Ellen Hillingsø

13 To eksempler på tekstlige sprogportrætter

https://www.folkeskolen.dk/622411/sprogportraetter-oeger-den-sproglige-bevidsthed
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1  Lærerens stikord til snak om sprogportrætter og sproglige 
repertoirer

I optaktsfasen går eleverne på opdagelse i eksisterende sprogportrætter. Det leder til en klassesamtale, som præciserer 
for eleverne, hvad der ligger i det centrale begreb ’sprogligt repertoire’.

Hvad er et sprogportræt?
SPROG + PORTRÆT => en særlig form for selvportræt, der tegner et billede af ens sproglige repertoire.
Se på eksempel på et sprogportræt, lavet af en dreng i 7. klasse.
Fælles snak på klassen: Hvad ser vi, hvad lægger I mærke til?

(lånt fra Hauge 2014)

Se på andre eksempler på sprogportrætter på væggen.
Hvad lærer vi om sprog og sproglige repertoirer her?

Fælles opsamling:
• Ikke bare modersmål og dansk – alle sprog gælder. Også brudstykker af sprog!
• Ikke kun ’hele sprog’ eller ’nationalsprog’ – også dialekter, hundesprog, gamersprog etc
• At kunne et sprog: Lytte – tale – læse – skrive – samtale
• Der knytter sig følelser og holdninger til sprog
• Sprog hænger sammen med mennesker, steder og oplevelser i ens liv
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2 Eksempler på sprogportrætter til inspiration

Gennem hele forløbet er en række eksempler på klassiske sprogportrætter til rådighed for eleverne i form af plancher 
på væggen i klasseværelset.
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3 Individuel brainstorm: Mit sproglige repertoire

Efter klassesamtalen om sproglige repertoirer laver eleverne en individuel brainstorm over de sprog, der indgår i deres 
sproglige repertoire. Fotoet herunder viser oplægget til den individuelle brainstorm, og herefter følger to eksempler på 
elevernes måder at gribe brainstormen an på.

Kan Kan lidt Ville gerne kunne

Urdu 
Hindi 
Dansk 
Engels
k 
Tysk 
Norsk

Spansk 
Arabisk 
Somalisk 
Svensk 
Afghansk 
Kinesisk 
Hollandsk

Spansk 
Bulgerisk 
Koreansk 
Afghansk
/dari 
Arabisk 
Rusisk

Urdu = fordi mine forældre 
Hindi = fordi det minder om urdu 
Engelsk = læse og se videoer 
Tysk = lærte ved skolen 
Norsk = ved at se skam 
Dansk = bor og født i Danmark

Spansk = ser spanske videoer 
Arabisk = koranen 
Somalisk = fra klassen og lidt fra en 
somalisk veninde 
Svensk = læse og se videoer og 
svensk veninde 
Afghansk = afghansk veninde 
Kinesisk = kinesisk veninde 
Hollandsk = ved at læse
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- arabisk (palæstinensisk & libanesisk)  
Jeg snakker arabiske med min familie derhjemme, vi snakker også dansk, men for det meste 
arabisk


- Dansk (skolen og venner ) 
Jeg snakker ßydende dansk bŒde i skolen og derhjemme, stortset over det hele. 

Jeg skriver og læser også på dansk, og sms’er også på dansk til min mor eller veninder 


- Tysk (skolefag) 
Tysk brugernes ikke s¾rlig meget, kun i skolen nŒr vi har faget. Min mor har gŒet i skole i 
tydkalnfd, og kan snakke det ßydende men det har ikke pŒvirket mig. Jeg snakker slet ikke tysk 
der hjemme, overhovedet!


- Engelsk (skolefag) 

Jeg l¾ser og skriver pŒ engelsk, men faktisk kan jeg ogsŒ synge pŒ engelsk. Engelsk har jeg l¾rt 
bla pŒ skolen, serier, Þlm, sange osv


- SMS-sprog (telefon - venner)   
Jeg skriver ikke en SMS, som jeg vil skrive en stil. Det er ikke samme sprog, da jeg i en stil vil 
formulere mig bedre, bruge bedre ord. NŒr jeg smsÕer bruger jeg et hurtigt forkortet sprog fx 


- Tyrkisk (familie i udlandet, sange) 
Jeg kan en smule tyrkisk, da jeg har familie nede i Tyrkiet, og fordi jeg har h¿rt en masse tyrkiske 
gode sange.


- norsk (serier) 
Jeg kan lidt af der norske sprog da jeg har set mange norske serier, og det norske sprog minder 
ogsŒ meget om det danske, men der er selvf¿lgelig lidt forskel.

Jeg kan ogsŒ norsk, fordi min brors kone er derfra og snakker det ßydende, pŒ den kŒde l¾rer jeg 
ogsŒ nŒr hende og jeg snakker sammen. 


- spansk ( sprog jeg vil lære) 
Spans er et sprog jeg vil l¾re, da det er et meget smukt sprog. 


- Vietnamesisk (nevø) 
Jeg vil gerne l¾re vietnamesisk, da min nev¿ er halv. Derfor jeg vil gerne l¾re det, sŒ min veb¿ og 
jeg kan tale sammen.
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4 Planche 1: Sprogportrætter i 9.A

Gennem hele forløbet er centrale sproglige og indholdsmæssige krav og karakteristika til rådighed for eleverne i form 
af fire plancher på væggen i klasseværelset sammen med eksempler på sprogportrætter.

Sprogportrætter i 9.A
Vores sprogportrætter består af to dele: Et visuelt sprogportræt og et tekstligt sprogportræt. 

Det samlede sprogportræt skal tegne et nuanceret, personligt og velargumenteret billede af dit sproglige 
repertoire.
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5 Planche 2: Det visuelle sprogportræt

Gennem hele forløbet er centrale sproglige og indholdsmæssige krav og karakteristika til rådighed for eleverne i form 
af fire plancher på væggen i klasseværelset.

Det visuelle sprogportræt

Dit visuelle sprogportræt skal indeholde:
• En farvelagt stregtegning af dig selv
• En signaturforklaring

Herudover kan dit visuelle sprogportræt indeholde:
• Eksempler på forskellige sprog
• Tegninger af noget, du har lyst til at tilføje: en taleboble, en tænkeboble, en bog, en kat...
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6 Elevernes tjekliste til fotos

Elevernes arbejde med at tage gode fotos til brug for de visuelle sprogportrætter understøttes af en tjekliste:

Tjekliste til fotos
• Hjælp hinanden med at tage gode billeder af jer selv til brug i det visuelle sprogportræt.
• I bestemmer selv location (på skolens område) og pose. Men tænk nøje over sammenhængen mellem location, 

pose og sprogligt repertoire!
• Download app’en Sketch Me! og lav jeres foto til en stregtegning, som egner sig til at farvelægge.
• I skal gemme både originalfoto og stregtegning i jeres digitale mappe.
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7 Elevernes tjekliste til det visuelle sprogportræt

Elevernes arbejde med at udarbejde deres visuelle sprogportræt understøttes af en tjekliste:

Tjekliste til det visuelle sprogportræt

1. Læs din brainstorm fra sidste gang igennem:
Dækker den hele dit sproglige repertoire?

Husk! Tænk bredt og kreativt om sprog:
• fra arabisk til aarhusiansk
• også små bidder af sprog
• tale – lytte – læse – skrive
• lige nu – tidligere – i fremtiden
• fra det dejligste  til det værste 
• DIT sprog: gamersprog, memesprog, koransprog…

2. Overvej:
• Hvor på kroppen skal de forskellige sprog placeres?
• Hvor meget skal de fylde?
• Hvilken farve eller mønster skal de have?
• Er der noget, jeg har lyst til at tegne til? Hvor? Hvordan?

3. Kast dig ud i det – og lav et bragende flot sprogportræt!
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8 App’en Sketch Me!

Eleverne har selv ansvaret for at transformere deres foto til en sort-hvid stregtegning ved hjælp af app’en Sketch Me!

Kilde: https://itunes.apple.com/us/app/sketch-me/id364365478?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/sketch-me/id364365478?mt=8
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9 To eksempler på visuelle sprogportrætter

Herunder vises to eksempler på elevernes forskellige måder at gribe det visuelle sprogportræt an på:
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10 Planche 3: Det tekstlige sprogportræt

Gennem hele forløbet er centrale sproglige og indholdsmæssige krav og karakteristika til rådighed for eleverne i form 
af fire plancher på væggen i klasseværelset.

Det tekstlige sprogportræt

Din tekst skal – som minimum – indeholde:
• Kort præsentation af dig: Navn, alder, måske bopæl…
• Overvejelser om dit valg af location og pose i sprogportrættet

Og vigtigst af alt:
• Beskrivelser af og begrundelser for de sprog, der optræder i dit sprogportræt:

Hvorfor dette sprog?
Hvorfor den farve/dette mønster?
Hvorfor det omfang?
Hvorfor den placering på kroppen?
...
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11 Planche 4: Sproget i et sprogportræt

Gennem hele forløbet er centrale sproglige og indholdsmæssige krav og karakteristika til rådighed for eleverne i form 
af fire plancher på væggen i klasseværelset.

Sproget i et sprogportræt
Sproget i et sprogportræt er personligt og beskrivende. Brug fx:

• Jeg-fortæller:
Jeg lærte lidt spansk, da…
Mit yndlingssprog er…
Min bedstefar kunne…

• Farverige ord og udtryk:
Det er som at komme hjem, når…
Jeg får kuldegysninger ved tanken om…
… som en barn i en slikbutik fredag aften…

• Subjektive vurderinger:
Jeg elsker, når…
Jeg hader lyden af…
Det gør mig stolt at…

• Konkrete eksempler og historier fra dit hverdagsliv:
Da jeg var lille…
Når jeg bliver voksen…
Sammen med mine venner…

• Direkte og indirekte tale, citater og eksempler:
Jeg råbte højt: ”BONJOUR!”
Hov, tænkte jeg ved mig selv, det kunne jeg da godt forstå
Jeg skriver tit ”C U tomorrow :-)” på fb messenger
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12 Videoselvportræt af Ellen Hillingsø

Som optakt til elevernes arbejde med det tekstlige sprogportæt ser de denne video, hvor Ellen Hillingsø tegner et selv-
portræt:

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/kultur/selvportraet-ellen-hillingsoe-fra-det-sekund-jeg-blev-foedt-vidste-jeg-goegl-var-mig

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/selvportraet-ellen-hillingsoe-fra-det-sekund-jeg-blev-foedt-vidste-jeg-goegl-var-mig
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13 To eksempler på tekstlige sprogportrætter

Herunder ses to eksempler på tekstlige sprogportrætter – de samme elever som i 9:
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Tekstlig sprogportræt 
Tegn på sprog 
 
 

 
 
 

Jeg heddder Samsur og jeg er en 15 årig dreng. Jeg bor i Rosenhøj sammen med mine 
forældre og søskende. Vi er 8 i min familie. 
 
 

På mit billede kan man se at jeg lokalisere mig ved et fodboldmål. Jeg har valgt at 
lokalisere ser mig her, fordi jeg er en sportsdreng. Og jeg bevæger mig meget i min fritid. 
Jeg går til fodbold, og jeg spiller målmand som min position. Det kan man også se på mit 
visuelle sprogportræt. 
 
 

Der optræder mange sprog på mit visuelle sprogportræt, som afghansk, engelsk russisk 
osv. 
 
 

Sproget afghansk er valgt i sprogportrættet, fordi det er mit modersmål og jeg kan det 
flydende. Jeg taler oprindeligt pashto. Men jeg kan også dari. Det afghanske flag skal være 
på min jakke og arm, fordi sproget er en stor del af mig i mit liv. 
 
 

Tysk er i mit sprogportræt, ford jeg kan en del tysk. Jeg interesser mig meget for sproget. 
Jeg har valgt at markere det på mine to ben, men ved ikke hvorfor. 
 
 

Dansk skal være i mit sprogportræt fordi, jeg er opvokset i Danmark, jeg kan sproget 
flydende. Og jeg har valgt at markere det på min venstre arm. 
 
 

Jeg vælger sproget russik i mit sprogportræt fordi, jeg virkelig gerne vil lære sproget. 
Desuden kan min far russisk flydende og det lyder godt. Jeg har valgt at markere russisk 
på mit ene lår, fordi jeg ikke kan så meget russisk, men kun ca tre ord. 
 
 

Sproget fransk er i mit sprogportræt da fodbold er en stor del af mit liv, der er mange 
gode og professionelle fodboldspillere i Frankrig. Og jeg vil også gerne lære fransk. Derfor 
har jeg valgt at markere bolden med det franske flag. 
 
 

Italiensk er med i mit sprogportræt da jeg også gerne vil lære italiensk og udforske Italien. 
Jeg har markerert det ved mit andet lår, fordi jeg kan ikke så meget af det. 
 
 

Jeg har valgt sproget engelsk i mit sprogportræt fordi, jeg kan engelsk og det er et 
internationalt sprog. Jeg ser også mange youtube videoer. Og jeg har markeret det på mit 
ansigt. 
 
 
 

SPROGPORTÆT - SAMSUR SHERAFZAL 1 
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Jeg har sådan set ikke et yndlings sprog, men jeg vil gerne lære så mange sprog som 
muligt. Og udforske hele verden. 
 
 

Min far kan russisk, jeg vil virkelig gerne lære det fordi det lyder virkelig godt. 
 
 

Jeg elsker, når jeg spiller fodbold i min fritid. Hver gang jeg spiller det med mine vener 
eller alene så glemmer jeg alle de dårlige ting jeg har været i gennem. Og tænker kun på 
fodbold. Da det er et stort del af mit liv. 
 
 

Da jeg var lille havde jeg altid en drøm at blive en professionel fodboldspiller. Jeg spillede 
det 24/7. 
 
 

Når jeg bliver voksen vil jeg gerne have et godt job, fed bil god hus og udforske verden. 
 
 

Sammen med mine venner spiller jeg fodbold med dem og hygger mig. Jeg tager også 
nogle gange til svømmehallen med dem. Eller så tager jeg derhen med mine brødre. 
 
 

Det gøre mig stolt at gøre gode geringer, fordi jeg gøre en stor forskel ved at gøre en 
gerning. Uanset hvad om der en stor eller lille gerning, så gøre det mig glad. 
 
 

Jeg hader lyden af når folk de råber, det er så pisse irriterende at høre på, selvom jeg også 
nogle gange slev kan finde på at råbe. Så hader jeg det virkelig meget. 
 
 

Jeg lærte engelsk i 0. Klasse. Det er meget svært at lære et nyt sprog som man ikke har 
kendskab til. Jeg kunne rigtig lidt i 0. Klasse. Dengang kunne jeg et par få ord som fx 
“hello” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPROGPORTÆT - SAMSUR SHERAFZAL 2 
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Sådan øges pulsen – spiludvikling og 
spilforklaring
Forløbet Sådan øges pulsen – spiludvikling og spilforklaring i 7. klasse kombinerer biologi og idræt. 
Det faglige indhold er centreret omkring hjertets kredsløb, pulsmålinger og udvikling af et idrætsspil 
designet til at påvirke deltagernes puls. Som det literacyfaglige aspekt er indlagt et ’metaspor’, hvor 
der arbejdes med at undersøge, hvordan sproglige ressourcer ændrer sig fra et hverdagsligt domæ-
ne til et mere specialiseret domæne – blandt andet i forhold til ordvalg, der bliver mere abstrakt og 
teknisk, og i forhold til brugen af ordgrupper, der bliver mere tætpakkede. Som idrætsfagligt pro-
duktkrav skal eleverne i mindre grupper udvikle et boldspil og formulere spillets regler. Mundtligt 
skal de forklare, hvordan spillets regler kan ændres for at udfordre spillernes kondition og øge deres 
puls. Skriftligt skal de udarbejde en beskrivelse af deres nyudviklede spil med to forskellige mod-
tagergrupper for øje, ældre eller yngre elever, og i den sammenhæng netop bevidst overveje hvor 
hverdagsligt eller teknisk det er formålstjenligt at formulere sig.

Hvor tekniske og specialiserede ord vil I 
vælge at bruge i jeres tekst?

rum hulrum forkammer  atrium

ord de fleste forstår
hverdagsord
ord der kan betyde mange ting 
ord der bruges når man taler

ord som fagfolk eller eksperter forstår
faglige ord, ‘vidensord’

ord der har en bestemt  betydning
ord der bruges når man skriver

Sprogbrugssituationer i et andetsprogs-
perspektiv
Når man som sprogbruger udtrykker sig, afhænger det 
konkrete sproglige udtryk altid af den situation, man 
befinder sig i: Hvad man udtrykker noget om; hvem og 
hvor mange man udtrykker sig til; og på hvilken måde og 
gennem hvad man udtrykker sig? Man kan sige, at sprog-
brugssituationen som sådan sætter rammen for, hvilke sproglige valg man umiddelbart foretager sig, mens man kom-
munikerer – bevidst eller ubevidst. I linjen ovenfor er alle de forskellige, mulige sprogbrugssituationer forsøgt samlet 
i et kontinuum. I den venstre ende findes de mest hverdagsprægede sprogbrugssituationer, hvor man fx som sprog-
bruger oftest anvender højfrekvente ord i form af ord, de fleste forstår, fx ordet ’rum’. Og i den højre ende finder man de 
fagsprogsprægede sprogbrugssituationer, hvor lavfrekvente ord i form af specialiserede og tekniske fagord anvendes, 
fx ordet ’atrium’ brugt af lægen om hjertekammeret. En fagligt vidende og erfaren sprogbruger er i stand til at bevæge 
sig frem og tilbage i situationer langs kontinuet og mere eller mindre bevidst vælge, hvilken konkret sprogbrug der fun-
gerer i situationen. Instruerer idrætslæreren de yngste elever i et nyt boldspil, kan man måske høre ham sige: ”Husk, I 
må ikke røre ved bolden med hænderne’, hvorimod han som dommer ved de ældste elever konstaterer: ”Det var to uøn-
skede boldberøringer”, idet han dømmer en spiller ude. Gennem undervisningen i alle skolens fag opnår eleverne erfa-
ringer med et bredt repertoire af sprogbrugssituationer og udvikler derigennem deres faglige sprogbrug og forståelse.

Set i et andetsprogsperspektiv arbejdes der gennem forløbet med at sætte eleverne i mange forskelligartede sprog-
brugssituationer. Det sker gennem en række varierede hold- og gruppeinddelinger undervejs, og det sker gennem en 
række lokalemæssige skift, idet der arbejdes i idrætssalen eller i klasselokalet, ved tegnebordet eller computeren. 
Eleverne får på denne måde mulighed for at sige det samme på mange forskellige måder. De forskellige sprogbrugssi-
tuationer har først og fremmest til formål at give eleverne rig mulighed for at forhandle om betydning og afprøve deres 
hypoteser, fx i forhold til deres forståelse af nye ord og begreber knyttet til det nye faglige stof, de møder i forløbet, og 
den viden de har i forvejen: ny viden om hvordan blodet løber ind gennem hjertet og ud igen, viden om hvordan hjertets 
kredsløb hænger sammen med den puls, man kan måle, og viden om hvordan man kan ændre betingelserne i et spil for 
at øge eller sænke spillernes puls. Samtidig fungerer de mange, varierede sprogbrugssituationer, der alle har samme 
faglige stofområde som omdrejningspunkt, som en slags formidlingsoverflod, sådan så andetsprogselever også møder 
det faglige stof formidlet på forskellig vis og dermed får flere veje ind til den faglige forståelse. Målet er, at eleverne 
tilegner sig det nye fagsprog og opnår en god faglig forståelse.

De varierede sprogbrugssituationer har desuden den fordel, at de giver andetsprogseleverne mulighed for at møde 
og tilegne sig noget af det hverdagssprog, som de ikke nødvendigvis er fortrolig med på forhånd. Med Jørgen Gimbels 
udtryk får eleverne mulighed for også at tilegne sig en række førfaglige ord og udtryk i forbindelse med interaktioner-
ne. Et eksempel fra forløbet er fx ordet ’rum’. I en afsluttende evalueringssamtale fra Tegn på sprog-forløbet, hvor tre 
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elever og en lærer talte om, hvad de har fået ud af forløbet, nævnte eleven Tora, at for hende var ’hjertekammer’ som et 
resultat af forløbet blevet et slags hverdagsord, et ord hun kender, hvorimod ordet ’rum’ det kendte hun overhovedet 
ikke på forhånd.

Endelig er sprogbrugssituationerne i forløbet desuden bestræbt tilrettelagt på en måde, som giver eleverne mulighed 
for at blive opmærksomme over for, hvilke krav den enkelte situation stiller til valg af sprog. Fx forskellen på at stå i 
gymnastiksalen med spillets remedier rundt omkring sig og forklare reglerne versus at sidde i klasserummet, hvor 
eleverne allerhøjst har en tegning af banen liggende foran sig, mens de forklarer reglerne.

Overblik over forløbet
Overordnet set kan forløbet inddeles i tre faser.

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nyt sprogligt og naturfagligt 
input og afprøvning:  om brug 
af sprog i forskellige domæner, 

om pulsmåling og hjertets 
kredsløb 

Udvikling af nyt idrætsspil 
i vekselvirkning mellem 

afprøvning i hal og 
overvejelser ved tegnebrættet

Skriftlig produktion af 
spilbeskrivelse rettet mod 

yngre eller ældre modtagere

1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8, 9

FASE 1: Ny teori og baggrundsviden
I den første fase introduceres eleverne til ny faglig viden om hjertet og hjertets kredsløb, pulsmåling og afprøvning af puls-
måling, samt fokus på sproglige udtryk der hører til i henholdsvis et hverdagsdomæne og et specialiseret og teknisk domæne. 
Første undervisningsgang undersøger eleverne forskel på hverdagssprog og fagsprog, og på hverdagsviden og faglig viden ud 
fra læreroplæg og forskellige typer sorteringsopgaver. Herefter introduceres de til pulsmåling og måler hvilepuls og maks-
puls. Anden undervisningsgang fokuserer på hjertets opbygning og forklaring af dets kredsløb. Eleverne ser først film om 
hjertet, derpå deles de op i to mindre hold. Her ser de allerførst nærmere på et konkret dyrehjerte, dernæst udfører læreren 
sammen med holdet detaljeret læsning af en tekst om hjertets kredsløb, og afslutningsvis arbejder eleverne sammen i par om 
at producere en mundtligt forklaring af hjertets kredsløb, som indtales og fastholdes på mobiltelefon. Tredje undervisnings-
gang deles klassen op i to hold fra start. På det ene hold indledes med repetition af hjertet ved at gense film om hjertet og der-
næst udføre hultekstøvelser (tekster om hjertets kredsløb) i forskellige sværhedsgrader. Her afsluttes arbejdet med gensyn 
med elevernes egne eksempler på sprogbrug i forskellige domæner og fælles samtale om kontinuet mellem hverdagssprog og 
fagsprog. På det andet hold arbejdes med kondital og konditest samt med læsning af et skema om konditesten. Herefter udfø-
rer eleverne konditesten, og der afsluttes med en samtale om konditestens resultat. Og derpå bytter de to hold.

FASE 2: Spiludvikling
I denne fase udvikler eleverne et nyt idrætsspil, dels gennem afprøvningerne i idrætssalen, dels gennem nedskrivning af 
spillet i klasseværelset. Klassen introduceres samlet til Tjukbold. Ud fra højtlæsning af en beskrivelse af spillet afprøves 
det først i idrætssalen, og idrætslæreren introducerer derpå til de parametre, der indgår i spiludvikling. Halvdelen af klas-
sen (i Tegn på sprog-forløbet var det drengene) bliver i hallen og starter deres ideudvikling af et nyt spil der, den anden 
halvdel af klassen (i Tegn på sprog-forløbet var det pigerne) går i klasseværelset og starter spiludviklingen ved tegnebræt-
tet. I klasseværelset lægges der ud med at nærlæse spilbeskrivelsen af Tjukbold i forhold til de mulige spilparametre. 
Herefter inddeles eleverne i spiludviklingsgrupper og går i gang med at tegne og udvikle deres bane og brainstorme herfra. 
I idrætssalen inddeles eleverne også i spiludviklingsgrupper, som går i gang med at spille og udvikle. I denne fase bytter 
de to hold løbende arbejdssted, sådan så alle grupper får mulighed for at afprøve deres spil i idrætssalen, afbrudt af korte 
drøftelser med idrætslæreren og de andre elever om, hvilke mulige ændringer der kan foretages i spillet. Eleverne fort-
sætter arbejdet, indtil der foreligger en nogenlunde ’fast’ spilbeskrivelse for hver gruppe.

FASE 3: Spilforklaring
I den sidste fase lægges der vægt på elevernes mundtlige forklaringer af, hvordan spillet indvirker på pulsen, og deres 
overvejelser over de sproglig valg, de foretager sig for at tilpasse spilbeskrivelsen til yngre eller ældre elever. Gennem 
læreroplæg får de nyt input om mulige sproglige valg. Efter omskrivningen af teksten får de til opgave at producere en 
optagelse (mobil eller video), hvor de læser deres omskrevne tekst højt, forklarer hvordan spillet påvirker pulsen på 



Literacy og andetsprog i udskolingen: Ni forløb fra Tegn på sprog 79

5

Sådan øges pulsen – spiludvikling og spilforklaring

spillerne, og hvor de også gør rede for de sproglige valg, de har foretaget sig for at tilpasse teksten til henholdsvis anden 
eller niende klasse. Grupperne samles til sidst i to eller flere storgrupper med hver sin lærer og viser hinanden produk-
terne.

Oversigt over materiale

Fase 1
Ny teori og 
baggrundsviden

1 Læreroplæg: et eksempel fra hverdagsdomænet til det specialiserede domæne

2
Opgaveinstruktion: to eksempler på sprogbrug
Samt eleveksempel (’dræbte’ versus ’clutchede’)

3 Videoforklaringer af hjertets kredsløb

4
Læsetekst om hjertet til eleverne til brug for Detaljeret læsning samt lærerfaglig 
analyse af teksten

5 Lærerark: Manuskript til Detaljeret læsning

Fase 2
Spiludvikling

6 Modeltekst af spilbeskrivelse: Tjukbold

7 Spilhjulet og et eksempel på elevernes udkast til spilbeskrivelse

Fase 3
Spilforklaring

8 Læreroplæg: Spilbeskrivelse – mod yngre eller ældre elever

9 Eksempler på elevers spilbeskrivelse
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1  Læreroplæg: et eksempel på bevægelsen fra hverdagsdo-
mænet til det specialiserede domæne

Forløbet indledes med en introduktion til forskellen på brugen af sprog, alt efter hvilken situation man som sprog-
bruger befinder sig i. Begreberne hverdagssprog og fagsprog drøftes, og eleverne introduceres til begrebet domæne, 
her mere hverdagssprogligt kaldt for ’verden’. For at vise eleverne bevægelsen fra det hverdagslige sprog til det mere 
fagsprogsprægede har idrætslæreren udarbejdet et eksempel fra fodboldens domæne, hvor feltet/emnet – en beskri-
velse af hvordan der scores et mål – er det samme i alle tre eksempler, men hvor teknikaliteten i beskrivelsen øges for 
hvert eksempel. Eleverne præsenteres først for et slide bestående udelukkende af det hverdagssprogede eksempel til 
venstre, dernæst bliver endnu et eksempel tilføjet ved næste slide (og det mest hverdagslige eksempel angives nu med 
en grå skrift), og det tredje og sidste slide ses her nedenfor, hvor det er den mest specialiserede og tekniske beskrivelse, 
der er fremhævet med sort skrift.

”Sådan kan der scores et mål”
- brug af sprog i fodboldverdenen

En forsvarsspiller 
sparker bolden til 
en spiller midt på 
banen der sparker 
til en angriber der 
scorer.

Forsvarsspilleren 
spiller bolden op til 
midtbanespilleren der 
står placeret mellem 
modstandernes 
midtbane og forsvar. 
Midtbanespilleren 
vender med bolden og 
spiller bolden til en fri 
angriber der sparker 
bolden ind over 
målmanden.

Midtstopperen finder med en 
halvliggende pasning i 
længderetning af banen 8’eren der 
har fundet plads i mellemrummet 
ude af skyggen på modstanderne. I 
en vending går 8’eren fra rygvendt 
til retvendt, og med en præcis 
pasning finder han den falske 9’er 
der er løbet i blindsiden på 
midtstopperen.  9’eren er i klar 
onside position. Den falske 9’er 
modtager bolden med en 
retningsbestemt tæmning og får frit 
løb mod mål.  9’eren finter og 
fanger keeperen på det forkerte 
ben, hvorefter angriberen let kan 
chippe bolden over målmanden og 
ind i det tomme mål.
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2 Opgaveinstruktion: to eksempler på sprogbrug

Først gennemfører læreren en klassesamtale ud fra spørgsmålene: Hvad er viden? Hvad er et fag? De to begreber bli-
ver blandt andet slået op på www.ordnet.dk , og klassen forholder sig til definitionerne. Herfra går drøftelsen videre til 
spørgsmål til eleverne: ”Hvilke vidensområder er I godt hjemme i? Hvilke steder ’færdes’ I? Fx i modsætning til jeres 
forældre eller jeres kammerater?

Herefter gives opgaven med at formulere to eksempler på sprogbrug om det samme emne med afsæt i nedenstående 
slide. Der tages dels udgangspunkt i det eksempel med bevægelsen fra det hverdagssproglige domæne hen mod det 
mere specialiserede og tekniske domæne, som eleverne allerede har mødt, nemlig fodboldeksemplet; dels spørges der 
til elevernes erfaring med at instruere en af klassens lærere i brugen af Snapchat, et medie som læreren på daværende 
tidspunkt ikke rigtig kendte til:

Skriv eksempler på hvordan I bruger sprog når 
det handler om en ‘verden’ I kender godt 

Sådan vil jeg formulere mig til en der slet 
ikke kender noget til det jeg kender til … 

En forsvarsspiller sparker bolden til en 
spiller midt på banen 

Fx hvad I sagde da I lærte Mette noget om Snapchat 

Sådan vil jeg formulere mig til en der – lige 
som mig selv – er godt inde i den verden 

Midtstopperen finder med en halvliggende 
pasning i længderetning af banen 8`eren 
der har fundet plads i mellemrummet ude af 
skyggen på modstanderne. 

Og her hvad I vil sige til hinanden hvis I skal 
demonstrere noget for hinanden med Snapchat

Her nedenfor ses nogle af elevernes eksempler fra Tegn på sprog-forløbet anvendt i en lille sorteringsøvelse, som læ-
rerne brugte den efterfølgende undervisningsgang til at tematisere, hvordan ordvalget bliver mere teknisk og abstrakt, 
når man bevæger sig ind i det specialiserede og tekniske domæne. Den blå pil er her anvendt for at vise skiftet fra det 
hverdagslige ’dræbte’ til det specialiserede ordvalg ’clutchede’, sådan som en gamer (en erfaren computerspiller) for-
står og selv anvender ordet som en del af sit aktive ordforråd:

http://www.ordnet.dk


Literacy og andetsprog i udskolingen: Ni forløb fra Tegn på sprog 82

5

Sådan øges pulsen – spiludvikling og spilforklaring

Eksempler på andre steder/domæner hvor I 
kender til de tekniske, abstrakte ord – kan I se 
hvilke afsnit der handler om det samme? 
Det var 5 mod 1, og han havde kun 
pistol. Han samlede bomben op som en 
af hans venner havde tabt, og gik hen 
og plantede bomben på det felt som 
hedder ”a”. Og så dræbte han de andre 
på det andet hold

Jeg slår op nu.

Jeg begynder på mit strikketøj nu Midtstopperen finder med en halvliggende 
pasning i længderetning af banen 8`eren der 
har fundet plads i mellemrummet ude af 
skyggen på modstanderne. 

Forsvarsspilleren spiller bolden op til 
midtbanespilleren der står placeret 
mellem modstandernes midtbane og 
forsvar. 

Jeg hæfter enden.

Jeg afslutter mit sytøj. Det var 5v1. han havde kun USP. Han gik hen 
ad catwalk, og samlede bomben op. Han gik 
over på A-site og plantede bomben. Og 
clutchede det hele. 
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3 Videoforklaringer af hjertets kredsløb

Som en del af introduktionen til hjertet og hjertets kredsløb indgår to videoer i lærerens klassesamtale. Den første 
video Hjerteslaget er produceret af Hjerteforeningen og fundet på deres hjemmeside som en blandt en række korte 
videoer, der tilsammen fortæller om, hvordan hjertet fungerer. Eleverne ser den korte video på 27 sekunder flere gange, 
med fokus på de forskellige rum i hjertet: forkamre og hjertekamre.

https://www.youtube.com/watch?v=II8VIzjgtvA&index=3&list=PLgcT9JaGfncnzSWRYXJSlq2UiRtGn3vbL&t=0s, 
lokaliseret den 28. maj 2018

Dernæst ser de en video fundet på YouTube, af Maja Jensen, offentliggjort den 29. november 2010. Beskrivelsen lyder: 
”En film om hjertet, et tværfagligt projekt i anatomi og fysiologi på fysioterapeutuddannelsen i Holstebro”. https://
www.youtube.com/watch?v=BIKlyoNZOjs, lokaliseret 8. april 2018. Klassesamtalen fokuserer blandt andet på den nye 
sprogbrug i videoen, hvor forkammer bliver benævnt atrium og hjertekammer ventrikel.

https://www.youtube.com/watch?v=II8VIzjgtvA&index=3&list=PLgcT9JaGfncnzSWRYXJSlq2UiRtGn3vbL&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BIKlyoNZOjs
https://www.youtube.com/watch?v=BIKlyoNZOjs
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4  Læsetekst om hjertet til eleverne til brug for Detaljeret læs-
ning samt lærerfaglig analyse af teksten

Lærerproduceret tekst, der forklarer hjertets kredsløb. Teksten bruges i forbindelse med Detaljeret læsning og er der-
for inddelt i fire afsnit. Nedenfor gengives den lærerfaglige analyse af teksten.

Hjertet
Hjertet er en kraftig muskel, der pumper blodet rundt.

Hos mennesket pumpes iltfattigt blod ind gennem højre forkammer til højre hjertekammer og ud i lungerne. Her 
afgiver blodet CO2 til lungerne, og ilt fra lungerne kommer ind i blodet.

Det iltede blod pumpes fra lungerne til venstre forkammer, ind i venstre hjertekammer og ud gennem 
kropspulsåren (aorta) til kroppens organer.

Hjertets kamre trækkes rytmisk sammen, sådan at hjertet i hvile slår 60-70 gange i minuttet.
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5 Lærerark: Manuskript til Detaljeret læsning

Efter introduktionen til hjertet og hjertets kredsløb gennemfører lærerne på hold en omhyggelig nærlæsning, også 
kaldet Detaljeret læsning, af den lærerproducerede tekst om hjertets kredsløb.

I Detaljeret læsning forbereder læreren læsningen af den enkelte sætning ved at give eleverne adgang til sætningsme-
ningen på forhånd, udtrykt på et hverdagssprog (se rækken ’forberede’). Derpå læses sætningen højt, mens eleverne 
følger nøje med i deres egen tekst (se rækken ’’sætning’). Læreren bruger derefter en nøje planlagt spørgeteknik til at 
få eleverne til at identificere på forhånd udvalgte ord og understrege dem (se rækken ’nøgleord’). Når de udvalgte nøg-
leord er understregede, åbnes mulighed for at udvide sætningens betydning ved en åben drøftelse, der kan gå i mange 
retninger, alt efter lærerens og elevernes input (se rækken ’udvide’). I manuskriptet nedenfor skal formuleringerne 
under ’udvide’ derfor forstås som mulige aspekter ved sætningen, som læreren kan lade sig inspirere af i drøftelsen af 
sætningen. Denne del af læsningen er den mindst lærerstyrede del af læsningen, idet det er her eleverne kan komme på 
banen med deres spørgsmål, input og kritik af teksten.

Efter læsningen af teksten skrives nøgleordene på tavlen, og læreren og eleverne genskriver teksten ud fra nøgleor-
dene. I Tegn på sprog-forløbet ’genskrev’ eleverne parvis til slut teksten endnu en gang ved at indtale forklaringen af 
hjertets kredsløb som en video på deres mobiltelefoner ud fra en illustration af hjertet, sådan så de her fx også visuelt 
kunne udpege de forskellige rum i hjertet.

Manuskript til Detaljeret læsning af teksten Hjertet
Intro til metoden
Vi skal nu læse en tekst på en helt særlig måde, hvor I skal lave understregninger i teksten undervejs. Helt bestemte ord 
skal understreges, og dem udpeger vi sammen, mens vi læser teksten. I må altså ikke understrege flere ord, end dem vi 
sammen finder i teksten.

Når vi sammen har læst teksten og snakket om den, skal vi – ud fra de ord vi har understreget – genskrive teksten. Og 
her må vi kun se på vores understregede ord – og hvad I ellers kan huske fra teksten og fra I ellers ved og har lært om 
hjertet i dag.

Forberedelse før læsning i form af et kort resumé af teksten i ord, eleverne kan forstå
Vi skal nu læse denne korte tekst om hjertet, som først beskriver for os, hvad et hjerte er, og derefter forklarer os, hvor-
dan det virker/fungerer.

Teksten begynder med at fortælle os, hvad vi skal læse om – hjertet – og så følger første afsnit af teksten, der følger, 
hvordan blodet kommer gennem den højre del af hjertet og får ilt og løber ud i lungerne, og anden afsnit af teksten føl-
ger, hvordan blodet løber gennem venstre del af hjertet og ud i kroppen. Til sidst fortæller teksten os, hvor mange gange 
den bevægelse sker, altså hvor mange gange hjertet slår, og dermed hvor mange gange hjertet sender blod afsted ud i 
vores krop – og vel at mærke når kroppen er helt i hvile.
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Forberede Allerførst møder vi tekstens titel hjertet, som fortæller os, hvad teksten kommer til at handle om

Sætning Hjertet

Nøgleord Kan I understrege titlen, nemlig ordet hjertet?

Udvide Der kunne jo også have stået ”sådan fungerer hjertet”, og så ville titlen have fortalt os, at vi ville 
komme til at læse om, hvordan hjertet fungerer. Titlen ville have forberedt os på det.
Læg også mærke til, at der bare står hjertet – så vi ved endnu ikke, om det er et menneskehjerte, 
vi skal læse om, eller et dyrehjerte eller …

Forberede Den første sætning fortæller os, hvad hjertet er, og understreger, at det er stort og stærkt, og hvad 
det gør

Sætning Hjertet er en kraftig muskel der pumper blodet rundt.

Nøgleord Lidt inde i teksten kan I finde et udtryk, der fortæller os, at hjertet er en stærk del af kroppen, at 
hjertet er en …
Kan I fortælle mig, hvilke ord der fortæller os det?
Kort efter fortæller teksten os, hvad denne kraftige muskel gør, kan I finde det udtryk, der fortæller 
os det? Hjertet er en kraftig muskel der …

Udvide Hjertet er altså en stærk muskel, kender I til andre ord/synonymer for kraftig ((stærk, stor … ), og 
hvad er det modsatte af kraftig (svag, slap … )?
Hjertet er aktivt, bevæger sig, gør noget: ’pumper’. Kender I ordet fra andre sammenhænge? 
Fx vandpumpe, kender I andre slags pumper (cykelpumpe, hvor det er luft der sendes ind i et 
rør). Når man ’pumper rundt’, så er det en cirkelbevægelse, noget der løber rundt i en kreds, et 
kredsløb, eller en cirkulær bevægelse, en cyklus (evt. jf. menstruationscyklus)

Forberede Den næste sætning fortæller os, hvor blodet kommer ind i hjertet (i den højre del) når det skal 
fyldes op med ilt, og hvordan det så løber ud i lungerne

Sætning Hos mennesket pumpes iltfattigt blod ind gennem højre forkammer til højre hjertekammer og 
ud i lungerne.

Nøgleord Lidt inde i sætningen er der et udtryk, der fortæller os, at blodet ikke har meget ilt i sig, når det 
løber ind i højre del af hjertet. Kan I finde det udtryk? At det er fattigt på ilt, ”Hos mennesket 
pumpes …”
Lidt senere i sætningen får vi at vide, hvilke rum eller steder blodet løber i gennem. Kan I finde de 
ord/udtryk, der fortæller os, hvilke rum blodet løber igennem? ”ind gennem … til …”
Og understreg også ’ud i lungerne’, så vi får det sidste sted med, som denne sætning fortæller os 
om, hvor blodet løber hen

Udvide At det er fattigt på ilt, vil altså sige at det ikke har meget ilt i sig – i modsætning til at være rig på 
ilt.
Og læg mærke til ordet pumpes. Når vi læser det, hvordan ved vi så, hvem der pumper? (jf. at det 
nu er en passiv form af udsagnsordet/verbet med –s, det er hjertet der er underforstået, men det 
ved vi godt fra det, vi allerede har læst).
Og det starter med ’hos mennesket’, så gad vide hvordan det er med hjertet hos andre dyr?
Ordet ’kammer’ er måske et lidt gammeldags ord, gået ud af brug. Man kunne også sige rum. Har I 
hørt ordet kammer? Bruger I det? Og læg mærke til, at det er et for-kammer (hvad kan man ellers 
sætte sammen med kammer: bagkammer, spisekammer, ventekammer, børnekammer???)
Og her løber hjertet igennem to rum: forkammer og hjertekammer. Hvad er mon forskellen på de 
to rum? Størrelsen? Hvad ved vi fra filmene?
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Forberede Næste sætning fortæller os, hvad der sker med blodet, når det er kommet ud i lungerne, det 
kommer af med CO2 og får til gengæld ilt fra lungerne

Sætning Her afgiver blodet CO2 til lungerne, og ilt fra lungerne kommer ind i blodet

Nøgleord Næsten allerførst i sætningen er der et ord, der fortæller os, at blodet kommer af med CO2 til 
lungerne, kan I finde ordet?
Dernæst får vi at vide, hvad blodet afgiver og til hvem, kan I finde formuleringen? Her afgiver 
blodet …
Og i sidste halvdel af sætningen får vi fortalt om noget, der kommer fra lungerne og som nu 
kommer ind i blodet, kan I finde formuleringen?
Understreg også, at det kommer ’ind i blodet’, så vi får ordet ’blod’ med i vores noter

Udvide Afgive, give fra sig, har I hørt det ord før? Det er ikke det mest almindelige ord, man kan sige, at 
det er et fagord, sådan en lidt mere specialiseret måde at sige, at blodet ’slipper af med’ eller 
’kommer af med’ CO2 på. Prøv lige at sige ordet højt sammen med mig … Mon I kender til et 
lignende ord på jeres førstesprog? Ville I kunne oversætte til jeres modersmål? (eller hvis man 
skulle oversætte til engelsk: ”the blod delivers/gives … Det er ikke sikkert, for det er typisk sådan 
et ord, der ikke er en del af hverdagssproget, men sådan et ord, man lærer, når man lærer fag i 
skolen).

Forberede Næste sætning fortæller os, hvordan blodet kommer ind i venstre del af hjertet og derfra videre 
ud i kroppen

Sætning Det iltede blod pumpes fra lungerne til venstre forkammer, ind i venstre hjertekammer og ud 
gennem kropspulsåren (aorta) til kroppens organer.

Nøgleord Allerførst i sætningen er der et udtryk, der fortæller os, at blodet nu er blevet iltet, kan I finde det?
Dernæst får vi at vide, hvilke rum blodet passerer i venstre del af hjertet, kan I finde de udtryk?
Og til slut får vi at vide, hvordan blodet forlader hjertet igen og løber ud i kroppen, og hvilken 
kropsdel ved hjertet som blodet løber ud af ud i kroppen og hvorhen. Kan I finde det udtryk?

Udvide Læg mærke til den måde, som man her i fagsproget har pakket informationerne på. Vi har lige fået 
at vide i sætningen før, hvordan blodet løber rundt i højre halvdel af hjertet, og nu ligger al den 
information gemt i udtrykket ’det iltede blod’ – blodet er blevet iltet ved at … (mon I kan fortsætte)
Aorta er et meget teknisk ord – lægelatin … Og bemærk lige ordet kropspulsåre, lad os dele det op 
i krop og pulsåre – hvorfor tror I, at det hedder pulsåre? Hvad er en åre? Hvad er puls?
Og udtrykket kroppens organer. Organer i kroppen. Hvilke organer har vi i kroppen? Kan I nævne 
nogle?

Forberede Til allersidst fortæller tekstens os om kroppens hvilepuls, og hvordan hjertet arbejder, når det er 
afslappet og i ro.

Sætning Hjertets kamre trækkes rytmisk sammen, sådan at hjertet i hvile slår 60-70 gange i minuttet

Nøgleord Kan I finde det udtryk, der fortæller os, hvordan hjertet arbejder, at det bevæger sig og på en 
bestemt måde: ”Hjertets kamre” …
I sidste halvdel af sætningen fortæller teksten os, hvor ofte hjertet slår, når det er i ro. Kan I finde 
det udtryk, der fortæller os, at hjertet er i ro, ”sådan at hjertet … ”

Udvide Hjertet bevæger sig, trækkes sammen, og på en bestemt måde, nemlig rytmisk. Hvad betyder 
rytmisk egentlig?
Hjertes kamre trækkes rytmisk sammen, sådan at hjertet i hvile slår 60-70 gange i minuttet. Så 
vi får altså at vide, at hjertet slår en gang hvert sekund, når det er i hvile … Hvordan var jeres 
hvilepuls?
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6 Modeltekst af spilbeskrivelse: Tjukbold

Lærerproduceret modeltekst. Teksten beskriver et idrætsspil kaldet Tjukbold. I idrætssalen møder eleverne spilbe-
skrivelsen første gang, da idrætslæreren læser første del af spilbeskrivelsen højt, hvorefter eleverne afprøver det nye 
spil. Senere, i klasseværelset, får de den første del af spilbeskrivelsen udleveret som en læsetekst. Mod slutningen af 
forløbet, når de arbejder med spilændringer, hænges hele spilbeskrivelsen op som en tilgængelig ressource på væggen. 
Nederst gengives den lærerfaglige analyse af hele spilbeskrivelsen. I første omgang møder eleverne kun første afsnit, 
og kun den egentlige brødtekst.

 
En beskrivelse af fænomenet ”Tjukbold” 
 
 
Tjukbold 
 
Tjukbold er en holdsport, man først og fremmest kan dyrke 
indendørs, men som også egner sig som en udendørs 
aktivitet. 
 
Tjukbold er bygget op om to hold med 7 spillere fra hvert 
hold på banen. Man spiller på en basketboldbane. En kamp 
består af to perioder á 5 minutter. Man scorer point, når en 
spiller rammer basketpladen, og en medspiller efterfølgende 
griber bolden. 
 
En spiller, der er skyld i personlig kontakt med en modspiller, 
bliver dømt ’personlig fejl’. To ’personlige fejl’ til holdet giver 
straffe til modstanderholdet.  Når der er scoret, bliver bolden 
sat i spil igen ved indkast fra baglinjen af en spiller fra det 
forsvarende hold. 
 Man må ikke drible med bolden. 
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Beskrivelse: opnå fejl 
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Beskrivelse af hvordan spillet kan ændres 
 
 
Sådan kan spillet ændres, for at pulsen ind i mellem skal 
stige 
Ligesom i basketball er det ikke tilladt at man bevæger sig 
mere end ét skridt med bolden uden at drible. Det er tilladt 
at drible med én hånd ad gangen, så langt og så længe man 
vil. Det er også tilladt at gribe bolden, drible og igen holde 
fast i bolden for så at spille den videre til en medspiller (eller 
forsøge at score). Det er derimod forbudt at drible videre, når 
man først er stoppet op og/eller holder bolden i begge 
hænder. 
 Ved scoring skal det forsvarende hold ned og røre 
endevæggen på egen halvdel. Dette gælder dog ikke den der 
har scoret målet, dvs. den der har grebet bolden, han eller 
hun må straks forsvare.  
 
 
Forklaring på hvordan pulsen kan øges 
 
Hvorfor stiger pulsen når reglerne ændres? 
Regelændringerne skulle meget gerne få pulsen til at sige: 

For det første giver basketballreglerne flere muligheder for 
dueller og dribleaktioner. Og for det andet betyder 
ændringen ved scoring (hvor det scorende hold skal ned og 
røre endevæggen, inden de igen må forsvare) at alle på det 
forsvarende hold skal løbe en spurt på 10-20 meter.  
 

 

 

 

Titel/overskrift 

 

Beskrivelse af ny regel (om 
dribling) 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af regler ved scoring 

 

 

 

 

 

 

Titel/overskrift 

Definition af fænomen (at pulsen 
stiger) 

En årsag – flere dueller og 
dribleaktioner 

En anden årsag – spurt efter 
scoring 
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7  Spilhjulet og et eksempel på elevernes udkast til 
 spilbeskrivelse

I forbindelse med afprøvning af det nye spil tjukbold introducerer idrætslæreren til de parametre, der indgår, når man 
spiludvikler: Deltagere, Banen, Bolden, Regler, Mål, Andet. Parametrene er samlet i et spilhjul i form af et lagkagedia-
gram. Læreren gennemgår Tjukbold ud fra parametrene, og eleverne får spilhjulet udleveret som en model, de kan be-
nytte sig af gennem resten af forløbet.

Første konkrete opgave med spilhjulet møder de tilbage i klasseværelset igen. Her får de første del af tjukboldbeskri-
velsen udleveret som en læsetekst med besked om at identificere spilhjulets parametre i teksten ved helt konkret at 
tegne pile ind i teksten, hvor hver parameter nævnes. I den videre afprøvning i idrætshallen indgår spilhjulet også som 
en central referenceramme. På fotoet nedenfor fra Tegn på sprog-forløbet ses spilhjulet, der ligger på gulvet i idræts-
hallen, mens idrætslæreren sammen med eleverne stående i en cirkel uden om drøfter, hvad den seneste ændring i 
forhold til parameteret mål gjorde ved spillet og elevernes puls, mens de spillede.

I Tegn på sprog-forløbet var nogle af grupperne optagede af at inddrage utraditionelle rekvisitter (Andet) ind i spillet. 
Fx arbejdede en gruppe med, hvordan en madras kunne indgå. De eksperimenterede blandt andet med, hvordan man 
scorer mål. En ide var, at man skulle gribe bolden, mens man var i luften, og derfra lade sig falde ned på madrassen. I 
gruppens tekstudkast nedenfor er de endnu ikke kommet til at beskrive, hvordan man scorer mål, men madrassen som 
den centrale rekvisit kan man se aftegnet i deres navngivning af spillet: Madrasbold.

Madras Bold
Madras bold er en holdsport, der består af 5 spiller på hver hold.

Man dyrker den indendørs på en håndboldbane. En kamp består af 2 halvleg. 2x10 min. En simpel regel man må ik 
løbe med bolden. Hvis man skubber bliver der dømt fejl, og så skal modstander holdet have bolden.

Man må gerne dække for en spiller så han ikke kan kaster bolden, man må også holde en modspiller i 5 sekunder.
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8 Læreroplæg: Spilbeskrivelse – mod yngre eller ældre elever

I den sidste fase i forløbet får eleverne nyt input om muligheder for at tilpasse ens sprogbrug, alt efter om målgruppen 
for spilbeskrivelsen er yngre eller ældre elever. Nedenfor ses udvalgte slides brugt som oplæg inden elevernes afslut-
tende skriveopgave. Disse slides blev efterfølgende hængt op som tilgængelige ressourcer i klasseværelset.

 
Hvor tekniske og specialiserede ord vil I vælge at bruge i jeres tekst?

        rum        hulrum                                           forkammer                                           atrium

ord de fleste forstår
hverdagsord
ord der kan betyde mange ting
ord der bruges når man taler

ord som fagfolk eller eksperter forstår
faglige ord, ‘vidensord’

ord der har en bestemt betydning
ord der bruges når man skriver

Hvis jeres læsere er elever fra anden klasse, tror I så at de vil forstå de tekniske, specialiserede 
ord og udtryk som vi her har markeret med rødt? 

1) Vi spiller også med dobbeltdribling

2) Hvis der bliver fysisk kontakt, får det andet hold bolden

3) Man må gerne dække for en spiller, så han ikke kan kaste bolden

4) Det er en indendørs aktivitet

5) Der skal mindst tre boldberøringer til, før man må score

6) Hver gang man scorer, skal modstanderholdet lave to armbøjninger og to englehop

Hvor direkte skal jeres tekst henvende sig til den eller de der læser teksten? 

”du spiller bolden”    ”man spiller bolden”                         ”bolden spilles”

Teksten er tæt på læseren 
Teksten taler direkte til læseren
Teksten lyder som talt sprog
Den der gør noget, nævnes direkte i teksten 

Teksten er langt væk fra læseren
Teksten taler indirekte til læseren

Teksten lyder som skriftsprog
Den der gør noget, nævnes indirekte i teksten
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Andre sproglige valg I kan overveje ... 

Vil I bruge forkortelser som gør teksten mere teknisk?
Spillet er på en lille basketballbane, hvor man spiller 4v4 

Hvor ‘tæt’ vil I pakke ordene i jeres tekst?
Midtefodbold er en indendørs og udendørs holdsport  
Midtefodbold er en holdsport man både kan spille inde og ude

Hvor abstrakt vil I udtrykke jer i jeres tekst?
Når man har scoret et mål, skal man hjem til sit eget mål og røre det
Ved scoring skal man hjem til sit eget mål og røre det
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9 Eksempler på elevers spilbeskrivelse

I nedenstående eksempel er det især på ordniveau, man kan se, hvordan gruppen fra Tegn på sprog-forløbet har været 
optaget af at omskrive deres tekst. Det kommer blandt andet til udtryk i spillets titel, der hedder Dunkelbold i deres 
oprindelige spilbeskrivelse, og Mørkebold, når beskrivelsen retter sig mod de yngre elever

Dunkel-Bold
Man spiller på en stor bane hvor man er 5 mod 5. Det er en indendørs aktivitet, og der er helt mørkt i hallen, så man 
ikke kan se noget. Der er to bolde i midten af hallen, og hvert hold har en bold på hver sin banehalvdel. Hvert hold 
har en masse papirbolde som man skal kaste på hinanden. Hvis man bliver ramt skal man gå ud indtil en anden 
spiller fra ens hold bliver ramt. Men man kan først bruge papir boldene når man har taget den ene bold fra midten.

Man vinder ved at løbe over til modstanderens bane, og tage deres bold, som der ligger ved deres base. Man skal 
tage bolden og løbe ned til ens egen base. Man vinder hvis man får alle tre bolde ned til ens egen base (En bold fra 
midten, og fra modstanderens base og ens egen).

Hvert hold har 3 Barrikader som man gemme sig bagved, men man må ikke flytte rundt på dem. Der er to halvlege 
på 7 min hver.

Ændring: Hvis man bliver ramt af en papirkugle skal man sætte sig ud, og vente til spillet er færdigt.

For 2. klasser: Mørke-Bold
Man spiller på en stor bane hvor man er 5 mod 5. Det er et indendørs spil, og der er helt mørkt i hallen, så man ikke 
kan se noget. Der er to bolde i midten af hallen, og hvert hold har en bold på hver sin banehalvdel. Hvert hold har 
en masse papirbolde som man skal kaste på hinanden. Hvis man bliver ramt skal man gå ud resten af kampen. Men 
man kan først bruge papir boldene når man har taget den ene bold fra midten.

Man vinder ved at løbe over til fjendens bane, og tage deres bold, som der ligger ved deres base. Man skal tage 
bolden og løbe ned til ens egen base. Man vinder hvis man får alle tre bolde ned til ens egen base (En bold fra 
midten, og fra fjendens base og ens egen).

Hvert hold har 3 store puder som man kan gemme sig bagved, men man må ikke flytte rundt på dem. Der er to 
halvlege på 7 minutter hver.
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Matematiske forklaringer – skrivning og 
læsning i matematik
Forløbet Matematiske forklaringer kombinerer matematik og dansk. Det faglige indhold i forløbet 
er centreret omkring procentudregning og division, og forløbet sigter mod, at eleverne arbejder 
systematisk med at strække deres matematikfaglige sprog som en del af fordybelsen i det faglige 
emne.	Forløbet	er	planlagt	til	et	flersproget	klasserum,	hvor	fagsproget,	fx	i	matematik,	kan	være	en	
barriere for nogle elevers faglige udvikling. Målet med forløbet er dermed at give alle elever adgang 
til den sprogbrug, som knytter sig til skriftlig og mundtlig formidling af netop udregningsprocesser. 
Undervejs i forløbet møder eleverne en variation af aktiviteter, hvor de strækker deres andetsprog 
gennem undersøgelser af fagteksters sprogbrug såvel som produktion af egne skriftlige og mundt-
lige tekster. Dermed knytter forløbet også an til de udfordringer, nogle elever møder i forbindelse 
med læseforståelse af matematikfagets tekster.

At forklare  matematik
Det sproglige mål med forløbet er, at eleverne 
strækker sproget inden for en afgrænset faglig 
ramme og i forhold til den særlige sprogbrug, 
der er på spil i forbindelse med den forklarende 
teksttype. Med afsæt i undersøgelser af kendte 
matematiktekster og indsamling af relevant ma-
tematiksprog skal de selv bruge et genkendeligt 
matematiksprog, og i forbindelse med elevernes 
afsluttende mundtlige produkt – en instruktions-
video hvor de forklarer udregningen af en opgave 
om procent - udfordres de til sammen at bearbej-
de og reflektere over, hvordan de kan bruge mate-
matiksproget mest hensigtsmæssigt.

Literacyperspektivet for forløbet er, at eleverne 
strækker deres matematiksproglige ressourcer 
i forbindelse med en af fagets teksttyper, nemlig 
den forklarende tekst. Som teksttype er en forkla-
ring i matematik karakteriseret ved at klarlægge selve udregningsprocessen som en dokumentation på, hvordan man 
kommer frem til facit. Indledningsvis vil der ofte være en identifikation af fakta: ’jeg ved at…’ og gengivelse af, hvad op-
gaven går ud op: ’jeg skal finde ud af...’. Derpå gengives udregningsprocessen trin for trin, idet rækkefølgen tydeliggøres, 
og her udpeges hvilke matematiske handlinger, der finder sted: ’tallet divideres med 100’, ’resultatet trækkes fra 56’. I 
forløbet er det sproglige omdrejningspunkt derfor procesord, der betegner udregningsprocesser, fx udregne, dividere, 
resulterer i og tidsforbindere, der bruges til at angive rækkefølge, fx først, derpå, så, sidst.

Gennem det systematiske arbejde med de sproglige træk styrkes elevernes andetsprog potentielt, og som følge af det 
deres literacy - både som læsere og skrivere i faget. Hvis man er fortrolig med, hvordan en faglig tekst typisk er opbyg-
get og hvilket sprog der bruges, giver det en strategi til at åbne for en bedre forståelse af teksten. Til det detaljerede 
fokus på særlige ord og andre sproglige træk i forløbet knytter sig også refleksionen over sprog. En sådan refleksion kan 
afstedkomme en øget sproglig bevidsthed hos eleverne, generelt set. Hypotesen er, at eleverne gennem refleksion over 
faglig sprogbrug bliver bevidste om, hvordan fagsprog bruges mundtligt såvel som skriftligt, og hvordan de selv kan 
bruge sprog i forskellige faglige sammenhænge. Det detaljerede fokus på sprog sammen med refleksioner over sprog-
lige muligheder og valg kan give redskaber til at oparbejde en metabevidsthed, som er hensigtsmæssig, når man skal 
vurdere sin faglige forståelse.
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Oversigt over forløbet
Forløbet er bygget op af fire faser, hvor eleverne møder og afprøver fagsproget. I løbet af de fire faser stilles stadig større 
krav til elevernes sprogbrug og deres bevidsthed om sprog.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Undersøge og 
bearbejde sproget i 
matematiktekster

Skrive 
matematiktekster 

med krav til 
sprogbrug

Undersøge 
mundtligt sprog og 
instruktionsvideoer

Produktion af 
instruktionsvideo  

og evaluering

1, 2, 3 4, 3 5 6, 7

FASE 1: Undersøge og bearbejde sproget i matematiktekster
Forløbets indledende fase går ud på, at klassen sammen undersøger sprogbrug i faglige tekster. Her skal eleverne få 
øje på, hvordan fagfolk formulerer sig i forklarende tekster i det pågældende fag. De indsamler procesord, som angiver 
hvilke handlinger, man udfører, når man udregner, fx udregne, benytte, resultere i, finde frem til, og tidsforbindere, som 
er den type tekstbinding, der karakteriserer den forklarende teksttype, hvor målet er at angive rækkefølgen på et forløb 
af udregninger, fx derpå, så, først. På baggrund af disse indledende undersøgelser bearbejder eleverne sproget, idet de 
finder synonymer blandt procesordene fra teksterne, fx angive-vise, minus-subtraktion, og de omskriver samme ord i 
forskellige bøjningsformer, som er typiske for matematiske tekster, fx imperativ: udregn og passiv: udregnes.

FASE 2: Skrive matematiktekster med krav til sprogbrug
I forløbets anden fase skal eleverne skriftligt formulere, hvordan de udregner forskellige matematikopgaver. Arbejdet 
indledes med en fælles tekst, hvor læreren modellerer opgaven ved at vise eleverne, hvordan de skal arbejde og ved ved-
holdende at henvise til de sproglige ressourcer, de sammen har oparbejdet i første fase, især oversigter over procesord 
og tidsforbindere. Derpå arbejder eleverne sammen i makkerpar om at formulere skriftlige forklaringer på udregnin-
gen af kendte matematikopgaver, og sidst skal de individuelt skrive forklaringer til matematikopgaver med procent i 
forskellig sværhedsgrad. I alle delopgaverne stilles der krav til sprogbrugen, idet elevernes skal bruge et vist antal vel-
valgte procesord og tidsforbindere samtidig med, at de forklarer det kernefaglige indhold. I den sidste tekstproduktion 
skriver eleverne individuelt for at sikre, at alle har ejerskab, men de har en støttemakker, og eleverne giver desuden 
hinanden respons på tværs af makkerpar. Dels tjekkes her om teksten opfylder de sproglige krav om brug af bl.a. pro-
cesord, dels om forklaringen er forståelige for en læser.

FASE 3: Undersøge mundtligt sprog og instruktionsvideoer
I forløbets tredje fase bliver der taget hul på det afsluttende produkt, en instruktionsvideo, hvor eleverne individuelt 
skal forklare deres matematikopgave. Fasen indledes med at undersøge instruktionsvideoer, som er tilgængelige på 
nettet. Her ser eleverne instruktioner på dansk og på andre sprog, og opgaven er at finde træk ved den gode formidling, 
som fremmer forståelsen af det faglige indhold. De ikke-dansktalende instruktionsvideoer, fx på somali og amerikansk, 
bruges til at afdække, hvordan andet end det talte sprog er med til at understøtte forståelse, og dermed hvad der kan 
medvirke til at optimere en mundtlig formidling. I den fælles opsamling på principper for en god instruktionsvideo 
rettes opmærksomheden mod bl.a. tydeliggørelse af hvert trin i udregningen såvel som samspillet mellem den mundt-
lige forklaring og brug af tavle. Aspekter som stemmeføring, taletempo og kroppens placering i forhold til tavle og 
kamera kan også inddrages. Derpå øver eleverne sig sammen i at omsætte den skriftlige forklaring, udarbejdet i forlø-
bets anden fase, til en mundtlig forklaring med især tavle som multimodalt hjælpemiddel. Der stilles samme krav om 
matematisk sprogbrug til den mundtlige formidling som til den skriftlige tekst, og eleverne hjælper hinanden med at 
fastholde dette fokus.

FASE 4: Produktion af instruktionsvideo og evaluering
I den fjerde fase filmer eleverne hinandens forklaringer med tilgængeligt udstyr. Derpå ser de hinandens film i mindre 
grupper, hvor deres opgave er at lytte efter, om forklaringerne fungerer, og om eleven opfylder kravene til sprogbrugen. 
I den afsluttende fælles opsamling udpeger læreren positive fællestræk for videoer og forklaringer.

I evalueringen af forløbet besvarer eleverne tre spørgsmål skriftligt. De to af spørgsmålene har til hensigt at få eleverne 
til at reflektere over sammenhængen mellem at kunne matematik og at kunne forklare matematik, altså sammenhæn-
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gen mellem faglige og fagsproglige kompetencer. Evalueringen afsluttes med fælles opsamling og fastholdelse af klas-
sens refleksioner over det faglige emne, over fagsprog og sprogbrug.

Læs videre
Derewianka, B. & Jones, P (2016). Language for Explaining How and Why. I: Derewianka, B. & Jones, P Teaching Lan-
guage in Context. New York: Oxford University Press. Second Edition.

Iversen, S. M. (2015). Om stemmer og opgavegenrer i faget matematik. I: Krogh, E., Christensen, T. S. & Jakobsen, K. S. 
(red.): Elevskrivere i gymnasiefag. Odense, Syddansk Universitetsforlag, s. 225-244.

Oversigt over materiale
Fase 1
Undersøge og bearbejde 
sproget i matematiktekster

1
Forklarende tekster
Opgaveformulering om at finde specifikke sproglige træk
Lærerforberedte analyser af samme tekster

2
Tre tekster til sammenligning af sprogbrug
Opgaveformulering
Lærerforberedt analyse og stikord til sammenligning

Fase 2
Skrive matematiktekster med 
krav til sprogbrug

3 Skema over procesord, synonymer

4
Matematikopgaver bl.a. med procent hvor udregningsprocessen skal 
forklares skriftligt

Fase 3
Undersøge mundtligt sprog 
og instruktionsvideoer

5
Opgaveformulering til analyse af instruktionsvideoer
Eksempel på en klasses opsamling på pointer

Fase 4
Produktion af 
instruktionsvideo og 
evaluering

6 Opgaveformulering til elevernes videoproduktion

7
Evalueringsark
Eksempel på gennemgående punkter fra elevernes evalueringer
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1 Forklarende tekster til analyse af sprogbrug

I optaktsfasen modellerer læreren opgaven, så eleverne bliver klar over, hvordan de skal udføre opgaven.

Opgaven er centeret om, at eleverne skal arbejde med sproget i matematikteksterne, frem for selve matematikken, og 
at de skal lede efter sproglige træk, procesord og tidsforbindere, som er vigtige i en forklaring. I forlængelse af  Stikord 
til læreren og Forklarende tekst til fælles analyse findes den lærerforberedte analyse, hvor procesord og tidsforbindere 
er markeret med henholdsvis gult og grønt.

Stikord til lærerens opstart
Læreren viser og oplæser teksten nedenfor og stiller åbne spørgsmål, fx:

• Hvordan kan I se at teksten kommer fra matematikfaget?
• Hvilke ord, hvilke sætninger og formuleringer viser, at det er matematik?
• Hvilke ord bruger jeg, når jeg skal fortælle, hvad man skal gøre med tallene, når man udregner?
• Kan I finde nogen af dem i teksten?
(Elevernes forslag fra teksten samles på tavlen, så de kan se en liste over procesord, og læreren tilføjer overskriften ’procesord’)

• Hvordan kan jeg bruge sproget til at angive rækkefølgen?
• Kan I finde nogle ord, der angiver rækkefølge i teksten?
(Elevernes forslag samles, så de kan se en liste over tidsforbinder, og læreren tilføjer overskriften ’tidsforbindere’)

Tekst til fælles analyse

Når jeg skal udregne en procentdel af et tal, skal jeg først dele tallet op i hundrede lige store stykker og 
derefter tage lige så mange stykker, som procenttallet angiver. Det betyder, at når jeg skal finde tyve procent 
af femhundrede kroner, så deler jeg først femhundrede kroner i hundrede lige store stykker. På den måde har 
jeg fundet frem til, hvor meget en procent er: Det giver fem pr. styk. Derefter skal jeg tage de fem i alt tyve 
gange, fordi det drejer sig om at finde frem til tyve procent. Det resulterer i at tyve procent af femhundrede er 
hundrede kroner.

Opgave, fælles

• Find procesord
• Find tidsforbindere

Lærerforberedt analyse
• Procesord er gule
• Tidsforbindere er grønne

Når jeg skal udregne en procentdel af et tal, skal jeg først dele tallet op i hundrede lige store stykker og 
derefter tage lige så mange stykker, som procenttallet angiver. Det betyder, at når jeg skal finde tyve procent af 
femhundrede kroner, så deler jeg først femhundrede i hundrede lige store stykker. På den måde har jeg fundet 
frem til, hvor meget en procent er: Det giver fem pr. styk. Derefter skal jeg tage de fem tyve gange, fordi det 
drejer sig om at finde frem til tyve procent. Det resulterer i at tyve procent af femhundrede er hundrede kroner.

Efter modelleringen og den fælles analyse, skal eleverne i makkerpar arbejde med forklarende tekster på samme måde. 
De tre tekster nedenfor er opgaver, som eleverne i Tegn på sprog-forløbet kendte fra tidligere matematiktimer, bare 
omskrevet så udregningsprocessen forklares. Fordelen ved at bruge kendte matematikopgaver er, at eleverne allerede 
er fortrolige med matematikken og derfor lettere kan fokusere på sproget.

Sidst følger lærerforberedt analyse af de tre tekster.
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Opgave

Arbejd sammen i makkerpar. I skal vælge en af de tre tekster, og når I er færdige, går I videre til den næste.

• Find procesord (ord og vendinger der fortæller, hvad man gør med tallene)
• Find tidsforbindere (ord som fortæller om rækkefølge)

Forklarende tekster

Gennemsnit
Der står i opgaven, at jeg skal finde det gennemsnitlige slikforbrug for pigerne i en klasse på en dag. Jeg får 
først at vide, at der er 5 piger i klassen. Derpå står der, at Caroline spiste 430 gram og Amina 310 gram og Anna 
340 gram og Rania 130 gram, og at Nell siger, hun ikke har spist noget! Jeg finder først ud af hvad de har spist 
til sammen, ved at addere tallene. Udregningen viser, at pigerne har spist 1210 gram til sammen. Bagefter deler 
jeg tallet med 5, fordi der er fem piger. På den måde finder jeg ud af, hvor mange gram det giver for hver pige 
– hvis alle havde spist præcist det samme. Resultatet bliver, at pigerne i klassen i gennemsnit spiser 242 gram 
slik om dagen.

Division
Der står i opgaven, at 3 drenge skal dele 651 kr. Jeg deler først i hundrede. Der er 600 og det giver 200 
kroner til hver. Så er der 51 kroner tilbage til deling. Der er 5 tiere, derfor kan de få en hel tier hver. Nu er der 
21 kroner tilbage. Derpå dividerer jeg 21 med 3, fordi der er 3 drenge, der skal dele. Det bliver 7 kr. Til sidst 
lægger jeg det hele sammen: 200 kr. og 10 kr. og 7 kr., og det ender med at blive 217 kr. til hver dreng.

Pris
Jeg skal finde ud af, hvor meget Smia skal betale for 2 1/4 kg tomater. Jeg får at vide, at tomaterne koster 22 
kr. pr. kg. Jeg begynder med at udregne, hvad de 2 kg. koster ved at tage kiloprisen 2 gange. Det giver 44 kr. 
Bagefter finder jeg prisen for 1/4 kilo. Det gør jeg ved at dele prisen på et kilo med 4. Resultatet er 5 kr. og 50 
øre. Til sidst lægger jeg de to tal sammen: 44 plus 5,5 kr. og det bliver 49,5. Smia skal betale 49,5 kr. for 2 1/4 
kg. tomater

Læreranalyse af opgavetekster
• Procesord er gule
• Tidsforbindere er grønne

Gennemsnit
Der står i opgaven, at jeg skal finde det gennemsnitlige slikforbrug for pigerne i en klasse på en dag. Jeg får 
først at vide, at der er 5 piger i klassen. Derpå står der, at Caroline spiste 430 gram og Amina 310 gram og Anna 
340 gram og Rania 130 gram, og at Nell siger, hun ikke har spist noget! Jeg finder først ud af, hvad de har spist 
til sammen, ved at addere tallene. Udregningen viser, at pigerne har spist 1210 gram til sammen. Bagefter deler 
jeg tallet med 5, fordi der er fem piger. På den måde finder jeg ud af, hvor mange gram det giver for hver pige 
– hvis alle havde spist præcist det samme. Resultatet bliver, at pigerne i klassen i gennemsnit spiser 242 gram 
slik om dagen.

Division
Der står i opgaven, at 3 drenge skal dele 651 kr. Jeg deler først i hundrede. Der er 600 og det giver 200 
kroner til hver. Så er der 51 kroner tilbage til deling. Der er 5 tiere, derfor kan de få en hel tier hver. Nu er der 
21 kroner tilbage. Derpå dividerer jeg 21 med 3, fordi der er 3 drenge, der skal dele. Det bliver 7 kr. Til sidst 
lægger jeg det hele sammen: 200 kr. og 10 kr. og 7 kr., og det ender med at blive 217 kr. til hver dreng.
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Pris
Jeg skal finde ud af, hvor meget Smia skal betale for 2 1/4 kg tomater. Jeg får at vide, at tomaterne koster 22 
kr. pr. kg. Jeg begynder med at udregne, hvad de 2 kg. koster ved at tage kiloprisen 2 gange. Det giver 44 kr. 
Bagefter finder jeg prisen for 1/4 kilo. Det gør jeg ved at dele prisen på et kilo med 4. Resultatet er 5 kr. og 50 
øre. Til sidst lægger jeg de to tal sammen: 44 plus 5,5 kr. og det bliver 49,5. Smia skal betale 49,5 kr. for 2 1/4 
kg. Tomater.
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2 Tre tekster til sammenligning af sprogbrug

Eleverne fortsætter nu med at undersøge forklarende tekster, men på en lidt anden måde. De tre tekster nedenfor er 
stort set ens indholdsmæssigt, mens forklaringen formidles forskelligt. Forskellen på teksterne er, at den første (A) er 
skrevet som en forklaring, man skriver til sig selv med et jeg som subjekt. Den anden tekst (B) er en forklaring enten til 
en anden elev eller generelt, formidlet med en eksplicit modtager, et du, og i passiv form, fx udregnes. Den tredje tekst 
(C) er en instruktion, hvor der bruges imperativ: udregn, find osv. Når eleverne analyserer sproget, er der forsat fokus 
på processer og tidsforbindere.

Forløbet indledes med, at klassen sammen finder og noterer et par forskelle på tværs af teksterne, fx ’jeg begynder med 
at udregne’, ’udregnes’ og ’udregn’, og læreren spørger ind til, hvad forskellen er på de tre formuleringer. Svarene kan 
både dreje sig om sprogets form (aktiv, passiv, imperativ) og om funktion; at de tre formuleringer bruges i forskellige 
sammenhænge.

Derpå analyserer eleverne de tre tekster i makkerpar efterfulgt af en kort fælles opsamling. Læreren kan derpå spørge 
ind til holdning og funktion:

• Hvilken tekst foretrækker I og hvorfor?
• I hvilke sammenhænge kan I bruge hver af de tre tekster?

I forlængelse af analysen (opgave 1) skal eleverne formidle ordene, de har fundet (opgave 2) og derpå kategorisere dem 
(opgave 3)

Forklarende tekst i tre udgaver

A
Jeg skal finde ud af, hvor meget Smia skal betale for 2 ¼ kg tomater. Jeg får at vide, at tomaterne koster 22 
kr. pr kg. Jeg begynder med at udregne, hvad de 2 kg. koster ved at tage kiloprisen 2 gange, det giver 44 kr. 
Bagefter finder jeg prisen for ¼ kilo. Det gør jeg ved at dele prisen på et kilo med 4. Resultatet er 5 kr. og 50 
øre. Til sidst lægger jeg de to tal sammen: 44 plus 5,50 kr. og det bliver 49,50 kr. Smia skal betale 49,50 kr. for 
2 1/4 kg. tomater.

B
I denne opgave skal du finde ud af, hvor meget Smia skal betale for 2 ¼ kg tomater, og det oplyses at 
tomaterne koster 22 kr. pr. kilo. Først udregnes, hvad 2 kilo koster ved at tage kiloprisen 2 gange, altså 22 kr. 
gange 2, og det bliver 44 kr. Derpå findes prisen for ¼ kilo: Prisen på et kilo deles med 4, altså 22 divideret 
med 4. Resultatet bliver 5,50 kr. Til sidst lægges de to tal sammen: 44 kr. plus 5,50 kr. Smia skal betale 49,50 kr. 
for 2 ¼ kg. tomater.

C
Find ud af, hvor meget Smia skal betale for 2 ¼ kg tomater, når tomaterne koster 22 kr. pr. kilo. Udregn, hvad 
2 kilo koster ved at tage kiloprisen 2 gange: gang først 22 kr. med 2. Det bliver 44 kr. Find derpå prisen for ¼ 
kilo: Del prisen på et kilo med 4, altså divider 22 med 4. Resultatet bliver 5 kr. og 50 øre. Læg til sidst de to tal 
sammen: 44 plus 5,50 kr. Smia skal betale 49,50 kr. for 2 ¼ kg. tomater

Opgave 1
• Find procesord (ord og vendinger der fortæller, hvad man gør med tallene)
• Find tidsforbindere (ord som fortæller om rækkefølge)

Opgave 2

• Arbejd med samme tekster og skriv procesordene på post-it.
• Sæt jeres ord på en tavle.
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Opgave 3
• Samarbejd i makkerpar om at kategorisere ordene i forhold til betydning: Lav grupper af ord, som betyder det 

samme.
• Fælles opsamling på kategorierne.

Læreranalyse af opgaveteksten

• Procesord er gule
• Tidsforbindere er grønne

(Tidligere analyseret tekst). Tekst A fungerer som den type tekst eleven skriver til sig selv og sin lærer for at forklare 
sin egen udregningsproces.

A
Jeg skal finde ud af, hvor meget Smia skal betale for 2 1/4 kg tomater. Jeg får at vide, at tomaterne koster 22 
kr. pr. kg. Jeg begynder med at udregne, hvad de 2 kg. koster ved at tage kiloprisen 2 gange. Det giver 44 kr. 
Bagefter finder jeg prisen for 1/4 kilo. Det gør jeg ved at dele prisen på et kilo med 4. Resultatet er 5 kr. og 50 
øre. Til sidst lægger jeg de to tal sammen: 44 plus 5,5 kr. og det bliver 49,5. Smia skal betale 49,5 kr. for 2 1/4 
kg. Tomater.

I tekst B lægges vægt på formidlingen til andre, der skal udføre udregningsprocessen. Her henvender teksten sig til 
modtageren med ’du’, og her skrives procesordene i nye former vha. modalverber ’du skal..’ og passiv form såsom 
’udregnes, lægges, oplyses’, hvor det er handlingen som er i fokus.

B
I denne opgave skal du finde ud af, hvor meget Smia skal betale for 2 ¼ kg tomater, og det oplyses, at 
tomaterne koster 22 kr. pr. kilo. Først udregnes, hvad 2 kilo koster ved at tage kiloprisen 2 gange, altså 22 kr. 
gange 2, og det bliver 44 kr. Derpå findes prisen for ¼ kilo: Prisen på et kilo deles med 4, altså 22 divideret 
med fire. Resultatet er 5,50 kr. Til sidst lægges de to tal sammen: kr. plus 5,50 kr. Smia skal betale 49,5 kr. for 2 
¼ kg. tomater.

I tekst C er procesordene overvejende formuleret med imperativ. Dermed bliver det en præcis instruktion til en 
generel modtager.

C
Find ud af, hvor meget Smia skal betale for 2 ¼ kg tomater, når tomaterne koster 22 kr. pr. kilo Udregn, hvad 
2 kilo koster ved at tage kiloprisen 2 gange: gang først 22 kr. med 2. Det bliver 44 kr. Find derpå prisen for ¼ 
kilo: Del prisen på et kilo med 4, altså divider 22 med 4. Resultatet bliver 5 kr. og 50 øre. Læg til sidst de to tal 
sammen: 44 plus 5,5. Smia skal betale 49,5 kr. for 2 ¼ kg. tomater
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3 Skema over procesord, synonymer

Herunder følger et eksempel på elevers skematiske opstilling af procesordene, som er fundet i de tre tekster, som ind-
gik i forrige opgave i Tegn på sprog-forløbet. Hver række repræsenterer synonymer, (mens der ikke er nogen systema-
tik i kolonnerne). De fleste af procesordene er skrevet i infinitiv (’at plusse’, ’at addere’), og opgaven går ud på at indføre 
andre bøjningsformer af samme ord, som det er vist i skemaets første række: ’plusses, plus’. Undtagelse er dog ord, som 
ikke kan bøjes i passiv og imperativ (fx nominaliseringen ’beregning’) og som derfor er markeret med gråt.

Opgave:
• Skriv andre bøjningsformer på ordene ind i skemaet: passiv form og imperativ. Se eksemplerne i de første bokse.
• De ord, der er markeret med gråt, kan ikke bøjes i passiv form og imperativ

Plusse
Plusses,
plus

Lægge sammen/Lægge til
Lægges til,
læg til

Addere

Minusse Trække fra Subtrahere

Dele Dividere

Gange Multiplicere

Gange med to Fordoble

Udregne Udregning Finde ud af

Beregne Beregning

Resultere i Finde resultatet (det) giver

Finde Lede efter (noget)

Angive Vise

Tage Bruge

Opdage

Få at vide Oplyse om Blive fortalt
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4  Matematikopgaver hvor udregningsprocessen skal forklares 
skriftligt

I denne fase skal eleverne skrive forklaringerne til matematikstykkerne. Eleverne er med fordel fortrolige med opga-
verne, matematisk set, så de kan fokusere på sproget i forklaringen.

Fasen indledes med en fælles skrivning (opgave 1), hvor læreren modellerer skrivningen og sikrer, at eleverne inddra-
ger procesord og tidsforbindere i passende omfang.

Derpå arbejder eleverne i makkerpar om to lette opgaver (opgave 2), og der samles op løbende på både formuleringer og 
udregning.

Endelig arbejder hver elev med en af fem matematikopgave om procent (opgave 3). Eleverne støtter hinanden i for-
hold til at udregne matematikopgaven og skriver derpå individuelt en forklarende tekst med passende inddragelse af 
procesord og tidsforbindere. Efter første skrivefase giver de hinanden respons. Det er denne tekst, som eleverne skal 
formidle mundtligt i sidste fase af forløbet.

Opgave 1
Matematikopgave til fælles skrivning
I et tog er der 82 kvinder. I toget er der halvt så mange mænd som kvinder. Hvor mange passagerer er der i alt i toget?

Eksempel på forklaring på udregningsprocessen skrevet i fællesskab

Jeg ved, der er 82 kvinder i toget. Jeg får også at vide, at mændene udgør halvdelen af antallet af kvinder. 
Det første jeg gør, er at finde antallet af mænd. Jeg deler kvindernes antal med 2, altså 82 delt med 2, hvilket 
giver 41. Nu ved jeg, at der 41 mænd med toget. Derefter lægger jeg antallet af kvinder og mænd sammen: 82 
adderet med 41 bliver 123. Resultatet bliver, at der er 123 passagerer i alt med toget.

Opgave 2
Matematikopgaver til makkerskrivning

På det lokale fodboldhold er der 20 børn i alt. 8 af dem er drenge, mens 12 er piger. Hvor mange procent udgør 
pigerne?

Adam regner ud hvor stor en andel af sin løn fra Fakta, han bruger hver uge. Han tjener 200 kr. og bruger 75 %. 
Hvor mange kroner har han tilbage?

Opgave
Arbejd i makkerpar. Lav en eller to opgaver.
• Forklar skriftligt, hvordan I kommer frem til facit.
• I forklaringen skal I inddrage procesord og tidsforbindere (brug skemaet over synonymer til inspiration).

Opgave 3
Matematikopgaver til individuel skrivning
Opgave
• Vælg en af de fem matematikopgaver og samarbejd med din makker om udregningen af begge jeres opgaver.
• Forklar skriftligt, hvordan du udregner matematikopgaven, som du har valgt.
• I din forklaring skal du bruge matematiksprog:

 − Procesord: Brug minimum tre forskellige matematiske procesord (se på planchen)
 − Tidsforbindere: Brug minimum tre forskellige tidsforbindere (se på planchen)
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1. Find en brøkdel af en pizza
Smia er i Napoli og vil gerne spise pizza til frokost. Smia bestiller en menu med 12 stykker pizza. Der står i menuen, 
at 75% af pizzaen må man selv vælge. Smia vælger en pizza, der kaldes Calzone.
Hvor mange stykker Calzone får Smia?

2. Fra helhed til del. Find en procentdel af alle pladser
På et stadion er der plads til 600 tilskuere. Lige inden kampen går i gang fortæller de i højtaleren, at der i dag er 
fyldt op på 25% af det samlede antal tilskuerpladser.
Hvor mange tilskuere er der i dag på stadion?

3. Find prisen med rabat
Da tre drenge ankommer til biografen, går de til kassen for at købe billetter. Den unge mand i kassen fortæller, at 
der i dag er 20% rabat på billetterne, og at normalprisen for en billet er 75 kr.
Hvor meget skal de betale pr. billet?

4. Find hele prisen ud fra en del og et procenttal
Kasper ser en trøje på tilbud til 120 kr. I kassen siger ekspedienten, at rabatten allerede er trukket fra prisen. 
Ekspedienten siger, at prisen på 120 kr. svarer til 60% af den oprindelige pris.
Hvad kostede trøjen, før den kom på udsalg?

5. Find stigning i procent
Fætter BR har gennem årene været nødt til at udvide arealet i det lokale center for at få plads til flere legoklodser. I 
1998 var butikken på 600 m2, i dag er butikken på 750 m2.
Hvor mange procent er arealet blevet udvidet med siden 1998?

Respons til makker
Tjek din makkers matematiktekst og giv hende/ham konstruktiv respons, så teksten kan blive endnu bedre.
• Undersøg om du kan følge med i forklaringen. Giver det mening?
• Undersøg om din makker har brugt relevante og forskellige matematiske procesord og tidsforbindere.
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5  Analyse af instruktionsvideoer, opgaveformulering og 
 eksempel på opsamling

Klassen ser tre film på forskellige sprog, fx engelsk, dansk og somali. De ikke kendte og delvist kendte sprog kan være 
med til at skærpe opmærksomheden over for andre formidlingsformer end det verbale sprog.

Links til videoer på hhv. somali og amerikansk:
http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=239&no_cache=714178067
http://mathvids.com/topic/8-pre-algebra/major_subtopic/156/lesson/1113-dividing-decimals/mathhelp
(links lokaliseret 23.5. 2018)

Opgave
• Notér, hvad der gør det let at følge forklaringen. Bemærk fx hvordan personerne taler, hvordan de bruger multi-

modale redskaber og hvordan de bygger forklaringen op, også når I ikke forstår, hvad de siger.

Opsamling i makkerpar og derpå fælles:

• Bliv enige om de vigtigste pointer, og brug dem, når I selv skal filme.

Eksempel på Tegn på sprog-klassens opsamling på pointer efter analyse af matematikfilm

Baggrund
• Ensfarvet, rolig
• Fast/stort smart board

Mundtlig præsentation
• Mumler/taler tydeligt
• Taler langsomt
• Står ved siden af tavlen, så man kan se, hvad han skriver

Hvordan matematikken præsenteres
• Regneregler
• Tydelige regnetegn, tydeligt hvilken opgave der løses
• Forstår hvert trin i udregningen
• Opgaven kan ses hele tiden

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=239&no_cache=714178067
http://mathvids.com/topic/8-pre-algebra/major_subtopic/156/lesson/1113-dividing-decimals/mathhelp
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6 Opgaveformulering til elevernes videoproduktion

Eleverne hjælper hinanden med at filme i mindre grupper. De kan bruge mobiler eller fotoudstyr. Når de er færdige, 
skal filmen uploades til et fælles site, så de kan se hinandens film.

Når alle film er tilgængelige, fordeles responsansvar mellem makkerparrene/smågrupperne. Her er opgaven at lytte 
efter, hvad der fungerer godt i forklaringerne og at finde eksempler på, at eleven i filmen opfylder de krav, der er opsat 
til sprogbrugen. I den afsluttende fælles opsamling udpeger læreren positive fællestræk for videoer og forklaringer.

Opgave
Disposition for din film:
• Fortæl formålet med filmen: Hvad kan andre lære om procent ved at lytte til dig? Det præsenteres kort og præcist.
• Præsenter matematikopgaven mundtligt. Opgaven skal også stå på tavlen, når du begynder.
• Forklar derpå, hvordan man regner matematikken ud.

 − Opstil regneregler med eksempel.
 − Brug matematiksprog

Responsopgave

Se den eller de film gruppen har ansvar for.
• Hvad fungerer godt i forklaringerne?
• Lyt efter eksempler på det matematiksprog, eleven har valgt at bruge i sin forklaring.
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7	 	Evalueringsark,	fokus	på	refleksion	over	sprogbrug	i	
 matematik

Evaluering af forløbet Matematiske forklaringer

Hvad har dette forløb drejet sig om? Skriv med dine egne ord

Hvordan hænger det at skrive forklaringer og at filme forklaringer sammen med det at kunne matematik?

Hvad skal man kunne for at være god til at forklare matematik til andre?

Eksempel på opsamling i noteform på elevers skriftlige evalueringer fra forløbet under Tegn på sprog

• Matematik og forklaringer hænger sammen.
• Man skal kende matematikken for at kunne forklare.
• Forklaringer skal være præcise og man skal være god til matematik
• Sproget skal være præcist.
• Man skal kunne forklare punkt for punkt
• Man skal forklare til små børn
• Man skal bruge bestemte ord
• Det er svært at forklare matematik
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Sproglige relationer i matematik
Forløbet Sproglige relationer i matematik retter sig mod de særlige udfordringer mellem fag og fag-
sprog, som opstår i overbygningen. Forløbet sætter fokus på oversættelsen mellem verbalsproglige 
tekster og det matematiske symbolsprog. Mere konkret handler det om at skabe relationer med 
sprog, og hvordan disse sproglige relationer kan oversættes til matematiske ligninger. Ligninger er 
kendetegnet	ved,	at	de	forholder	sig	til	relationer	mellem	to	eller	flere	størrelser,	hvor	der	indgår	
’variabler’ eller ubekendte størrelser. Målet med forløbet er således at give eleverne adgang til de 
sproglige ressourcer, der skaber relationer mellem forskellige indholdselementer i en tekst, og til 
hvordan disse relationer kan oversættes til et matematisk symbolsprog. Aktiviteterne i forløbet har 
til formål at styrke elevernes fagsprog i forhold til at læse og skrive matematiske tekster, men også i 
forhold til at udvikle et metasprog om det at oversætte fra et tegnsystem til et andet og i forhold til 
det at forstå de relationer mellem forskellige størrelser, som ligningen symboliserer, og som i sidste 
ende er forudsætningen for at løse de matematiske ligninger.

Arbejdet med det matematiske fagsprog
Arbejdet med det matematiske fagsprog sigter således mod både 
at styrke elevernes sprog i forhold til at skabe relationer med 
verbalsproget og matematiske symboler og at kunne oversætte 
fra det ene tegnsystem til det andet.

I arbejdet med sproglige ressourcer, der skaber relationer i ma-
tematiktekster, rettes opmærksomheden mod, hvordan særligt 
adjektiver som fx ’dobbelt’, ’stor’, ’mange’, ’få’ og en række funk-
tionsord som ’før’, ’efter’, ’lige’, ’end’, ’af ’, ’så’ og ’som’ i forskellige 
betydningsmæssige helheder kan udtrykke bestemte relationer 
mellem forskellige størrelser, der igen kan oversættes til et ma-
tematisk symbolsprog.

Med dette oversættelsesarbejde sættes der fokus på, hvordan fx 
adjektiverne har betydning for hvilke matematiske symboler, de 
skal oversættes til. I forhold til mængde skal ’flere’ fx oversættes 
til et ’+’, mens ’færre’ skal oversættes til et ’-’, og formuleringer 
som ”dobbelt så mange” og ”gange så mange” skal oversættes til 
det matematiske symbol ’x’ som i ’2x’. Udover det konkrete over-
sættelsesarbejde mellem de enkelte verbalsproglige elementer 
og de matematiske symboler er det vigtigt at kunne forstå rela-
tionen mellem informationen i teksten for at kunne indsætte disse informationer i den rigtige rækkefølge i ligningen. 
Oversættelsen kræver derfor også en forståelse for tekstens samlede indhold, og den måde informationerne bliver 
struktureret i teksten.

Disse to sproglige fokusser i forløbet synes særligt betydningsfuldt i en klasse, hvor dansk for nogle elever er et an-
detsprog. Det sproglige arbejde i dette forløb og i den faglige undervisning generelt er dobbeltsidet. Hvor det på den 
ene side er nødvendigt at støtte eleverne i deres forståelse af de sproglige repertoires, der indgår i den konkrete faglige 
undervisning, er det på den anden side også påkrævet at udvikle elevernes fagsprog, så de kan løse fremtidige sproglige 
udfordringer. Fagundervisningen skal således både være sprogstøttende og sprogudviklende.

Det sproglige arbejde i forløbet ligger både i oversættelsen mellem verbalsproglige matematiktekster og det matema-
tiske symbolsprog i ligninger og omvendt mellem ligningerne og matematikteksterne. Det foregår både receptivt ved 
at arbejde med at forstå forskellige tekster og produktivt ved at lave egne tekster og tilhørende ligninger. Endelig ind-
går der undervejs opgaver, der kræver at eleverne forhandler om betydningen af teksterne, hvilket styrker elevernes 
egne muligheder for at anvende det faglige sprog, som bliver præsenteret i undervisningen. Undervejs udvikles også et 
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metasprog, idet der arbejdes med at forklare de forskellige processer både i oversættelsen mellem de forskellige tegn-
systemer og gennem løsningen af selve den matematiske ligning. En væsentlig del af undervisningens tilrettelæggelse 
består i at stille de nødvendige sproglige ressourcer til rådighed for eksempel gennem plancher med sproglige elemen-
ter på væggen og fælles læsninger og næranalyser af tekster

I eksemplet ovenfor kan man se, hvordan to elever har skrevet en kort matematiktekst, hvori de forklarer, hvilke in-
formationer i teksten de oversætter til hvilke symboler, og hvordan de løser den opstillede ligning. Forklaringerne 
fremgår af de visuelle streger mellem tekst og ligning, men bliver også suppleret med en mundtlig forklaring på både 
arbejdet med at oversætte mellem de to tegnsystemer og selve den matematiske løsning af ligningen.

Hvorfor arbejde med relationer i matematik?
Opmærksomheden omkring læsning og skrivning for flersprogede elever i fagene har ofte været rettet mod overgan-
gen mellem indskoling og mellemtrinnet og den såkaldte ’fourth-grade slump’. Tanken bag denne er, at der sker noget 
afgørende i overgangen til mellemtrinnet, hvor den sproglige kompleksitet i de enkelte fag øges, hvilket i særlig grad 
kan gøre tekstforståelsen vanskelig for elever med en flersproget baggrund. Ved overgangen fra indskolingen til mel-
lemtrinnet sker der en udvikling, som populært kan betragtes som et skifte fra ”at lære at læse” til at ”læse for at lære”. 
Hvor denne overgang ofte er blevet behandlet og diskuteret, ser overgangen mellem mellemtrin og overbygning og de 
forandringer, der sker både fagligt og sprogligt, ud til at være et mere overset område.

Erfaringerne fra forløbet Sproglige relationer i matematik tyder på, at der kan ligge nogle udfordringer for især de fler-
sprogede elever i at skabe forbindelser mellem matematiktekster og ligninger, og at disse udfordringer opstår i et kom-
plekst samspil mellem den øgede matematikfaglige sværhedsgrad og kompleksiteten i de sproglige tekster. Fx syntes 
det lettere at forstå tekster med tydelige og eksplicitte relationsmarkører som fx ”flere end”, ”færre end” og ”dobbelt så 
mange” i forhold mere implicitte relationer, der udtrykker relationer igennem fx tid som ”nu”, ”først”, ”derefter”, ”før” 
og ”til sidst”. Samtidigt bliver samspillet udfordrende jo mere komplekse de matematiske processer er både i forhold til 
hvor mange regnearter, der indgår i ligningen, men også i forhold til, hvilke regnearter der indgår.

Tekster og ligninger, der indeholder subtraktion synes for eksempel at være udfordrende for mange. Dette kan skyldes, 
at det her er nødvendigt for eleven at forstå den rækkefølge, hvormed informationen i teksten skal overføres til det 
matematiske symbolsprog. Hvis vi fx har en tekst med ordlyden: ”To flere blå biler end røde biler”, er det underordnet, 
om vi skriver ”X + 2” eller ”2 + X”. Indeholder teksten derimod relationen ”to færre blå biler end røde biler”, skal infor-
mationen indføres i en bestemt rækkefølge i forhold til subtraktionstegnet ”X – 2”.

Oversigt over forløbet
Forløbet rummer tre faser med en introduktionsfase, en arbejds- og udviklingsfase og en produktionsfase med to pro-
dukter:

Fase 1 - introduktion Fase 2 - arbejde og udvikling Fase 3 - produktion

At forstå hvad en relation er: 
at beskrive noget i forhold til 

noget andet. 

At forstå og skabe relationer 
med og mellem verbalsprog og 
de matematiske symboler ‹+›, 

‹-› og ‹x›

A: Udarbejdelse af egne 
matematiktekster med 

tilhørende ligninger

B: Udarbejdelse af en  
auditiv tutorial

FASE 1: Hvad er en relation?
I denne fase arbejder klassen på at forstå og udtrykke en relation mellem to eller flere størrelser. Øvelserne går ud på, 
at klassen skal forstå og forklare forskellige relationer mellem hverdagsting. Samtidigt indsamler de sproglige res-
sourcer, der beskriver relationerne. I første omgang koncentrerer de sig om adjektiver og funktionsord, der udtrykker 
relationer i forhold til indholdselementerne ’vægt’, ’farve’ og ’antal/mængde’. Bagefter trækkes der ressourcer ind, der 
fortæller noget om tidsrelationer. Et særligt fokus i introduktionen er at identificere det indholdselement, som styrer 
en relation. Relationen i forhold til højde mellem tre forskellige elever kan fx forklares på tre forskellige måder alt 
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efter hvilken elev, man tager udgangspunkt i. Hvis elev A fx er mindre end elev B og C, og C er højere end A og B, så er 
B højere end A og lavere end C. Denne forståelse for, hvad der styrer en relation er en forudsætning for at identificere 
ligningens variable størrelse og dermed at opstille og i sidste ende at løse ligningen. Udover selve identificeringen af 
og en forståelse for, hvad en relation er, lægges der i undervisningen vægt på de sproglige ressourcer, der beskriver 
relationen. Centrale ressourcer er her de forskellige ord og vendinger, som beskriver det indholdsmæssige forhold i 
relationen fx i forhold til størrelse, vægt, mængde, farve, men endnu vigtigere sættes der fokus på de funktionsord, der 
udtrykker selve relationen, og som også udtrykker, hvem eller hvad, der indholdsmæssigt styrer relationen. I eksem-
plet ovenfor er det ordet ’end’, men andre vigtige ord og vendinger er fx ’i forhold til’ og ’af ’, som i formuleringen ’det 
dobbelte af ’.

FASE 2: At forstå og skabe relationer
Selve arbejds- og udviklingsfasen er delt op i flere delfaser. Strukturen bliver styret af en kompleksitetsforøgelse i de 
matematiske opgaver, hvor eleverne starter med ligninger med addition over til subtraktion og videre til multiplikation 
og endelig til ligninger, hvor der forekommer flere forskellige regnearter. Undervejs arbejder eleverne med forskellige 
sprogudviklende og sprogstøttende aktiviteter. Under disse aktiviteter lægges der vægt på de konkrete sproglige res-
sourcer, der knytter sig til de enkelte regnearter som fx  ’flere’, ’større’, ’tungere’ osv., der kan oversættes til et ’+’, mens 
færre, mindre, lettere kan oversættes et ’-’ og ’det dobbelte’, ”gange så mange’ og lignende knytter sig til ’x’. Dette kon-
krete oversættelsesarbejde mellem de to tegnsystemer bliver struktureret således, at eleverne i første omgang oversæt-
ter fra tekst til ligning og derefter fra ligning til tekst. Eleverne bliver løbende støttet gennem en fælles nærlæsning af 
matematiktekster og en oversættelse til matematisk symbolsprog for hver regneart, der bliver introduceret. Elevernes 
eget arbejde med teksterne bliver endvidere støttet gennem forskellige aktiviteter, der deler oversættelsen op i mindre 
overskuelige faser. Oversættelsen mellem ligning og tekst bliver bearbejdet gennem forskellige sproglige øvelser, hvor 
eleverne sætter tekster, der er klippet op i mindre dele, eller hvor de udfylder tomme pladser i en matematiktekst. eller 
hvor de selv skriver små matematiktekster til ligninger.

Hele forløbet bygges op omkring et undervisningsmateriale, som er udarbejdet af klassens matematiklærer, og som 
på forskellig vis stilladserer oversættelsen mellem tekst og ligning blandt andet ved gennemgående at bruge en række 
opgaver, hvor de forskellige relationer i teksterne visualiseres eller konkretiseres for eksempel gennem brug af cen-
ticubes.

FASE 3: Produktioner
I denne fase udarbejder eleverne to produkter. For det første laver de en række matematiktekster med dertilhørende 
ligninger, hvor de bruger de forskellige regnearter og blander dem. Derudover laver de en auditiv tutorial, hvor de gen-
nem app’en ShowMe mundtligt forklarer de forskellige processer i arbejdet med at trække de korrekte informationer 
fra teksten til ligningen, og hvordan de løser den opstillede ligning.

Læs videre
Daugaard, Line (2008). At skabe rammer for tosprogede elevers deltagelse i matematisk diskurs. I Laursen, Helle 
(red.). Sproget med i alle fag – andetsprog og didaktik i folkeskolen. Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 3. 
Undervisningsministeriet

Ladegaard, Uffe (2016). Relationer med og mellem sprog og matematiske symboler – Nye faglige udfordringer i over-
bygningen. I Laursen, Helle (red.). Tegn på sprog – tosprogede lærer at læse og skrive. Statusrapport 9.
https://ucc.dk/sites/default/files/tegn_paa_sprog_-_statusrapport_2016_0.pdf

https://ucc.dk/sites/default/files/tegn_paa_sprog_-_statusrapport_2016_0.pdf
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Oversigt over materiale

Fase 1
Introduktion
Hvad er en relation?

1 At beskrive relationer mellem elever

2 Plancher med ord og vendinger, der skaber relationer

3 Hultekst med adjektiver

Fase 2
Arbejds- og 
udviklingsfase
At forstå og skabe 
relationer

4 Fælles oversættelse fra tekst til matematisk symbolsprog

5 Undervisningsmateriale - opgaver med centicubes

6 Undervisningsmateriale med ligningstekster

7 Tekst til udklipning

Fase 3
Produktioner

 8 Skabelon til udarbejdelse af eget materiale

9 App'en ShowMe
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1 At beskrive relationer mellem elever

Som introduktion til arbejdet med relationer sættes forskellige elever sammen eller placeres rundt omkring i klassen. 
Formålet er at visualisere og sætte ord på, hvad en relation er, hvem eller hvad der styrer relationen, og hvordan man 
kan beskrive denne relation.

I første omgang placeres tre elever foran de andre og læreren styrer en samtale med klassen om, hvad man kan sige om 
relationen mellem de tre elever.

Stikord til læreren:
Hvor meget kan man sige om relationen mellem tre elever 
i forhold til deres alder og højde?

Hvad sker der med relationen til de to andre elever, når 
man skifter perspektiv fra den ene elev til den anden?

Introducer de sproglige ressourcer ’yngst’, ’yngre’ - ’ældre’, 
’ældst’ og ’højere’, ’højst’ - ’lavere’, ’lavest’ og spørg hvad 
vi kan sige om hver af de tre elever med udgangspunkt i 
disse ord.

I anden omgang placeres en række elever rundt omkring i klassen. Læreren flytter rundt på eleverne og styrer igen en 
samtale om relationen mellem de forskellige elever.
 

Stikord til læreren:
Udover at gentage øvelsen ovenfor nu med ressourcer der udtrykker afstand, arbejdes der i denne øvelse også med at 
forstå en ubekendt relation.

Vælg tre elever ud og beskriv, hvordan man kan fortælle noget om afstanden mellem to elever ved at beskrive afstanden 
til en anden elev. Fx ”afstanden mellem elev A og B er én meter. Elev C står to meter længere væk fra A end B gør”.

Flyt eleverne rundt og lad de andre elever beskrive relationen mellem dem på samme måde.

Introducer også vendingerne ”dobbelt så lang” og ”gange så langt” og gentag øvelsen.
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2 Plancher med ord og vendinger, der skaber relationer

For at gøre de forskellige sproglige ressourcer tilgængelige for eleverne produceres der en række plancher med ord og 
vendinger, der udtrykker relationer. Formålet er at rette elevernes opmærksomhed mod de sproglige ressourcer, der 
udtrykker relationer og gøre disse ressourcer tilgængelige for dem i deres egen produktion af tekster

Herunder er eksempler på plancher med ord og vendinger, der fortæller noget om vægt og antal/mængde, hvor centrale 
vendinger er  ’tungere’/’lettere’, ’større’/’mindre’ og ’flere’/’færre’, ’mere’/’mindre’, men også i spørgende form som ’hvor 
mange’ og ’hvor få’ og den opsummerende vending ’i alt’.

Udover disse plancher blev der lavet en planche med overskriften ’størrelser’ med vendinger som  ’længere end’/’kor-
tere end’, ’bredere end’/smallere end’ og ’dybere end’ og en planche med overskriften ’tid’ med vendinger som ’først’, 
’sidst’, ’senere’, ’tidligere’, ’inden’, ’bagefter’ og ’nu’.
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3 Hultekst med adjektiver

Øvelsen er en klassisk øvelse fra fremmedsprogsundervisningen og går ud på at fjerne centrale ord fra en tekst og lade 
eleverne udfylde disse. Formålet er at eleverne skal forstå teksten omkring ”hullet” for at kunne udfylde det. I dette 
tilfælde er adjektiverne i teksten fjernet og eleverne løser opgaven i grupper, så de får mulighed for at forhandle om 
betydningen i teksten. En særlig ressource til at forstå teksten og udfylde ”hullet” i teksten er den matematiske ligning. 
Det er således de matematiske symboler, der afgør, hvilke adjektiver der skal sættes ind på de tomme pladser.

Opgave: Udfyld de manglende adjektiver i teksterne nedenfor

Eksempel: 

Der er i alt 20 biler på parkeringspladsen. På Nettos parkeringsplads er der 4 flere biler end på Kiwis. Hvor mange 
biler er der på Kiwis? 

20 = X + X + 4

1. Der er i alt 20 biler på parkeringspladsen. På Nettos parkeringsplads er der 4 ___________ biler end på Kiwis. 
Hvor mange biler er der på Kiwis?

20 = X – X - 4

2. Bilerne på parkeringspladsen vejer i alt 20 tons. Bilerne på Nettos parkeringsplads er 4 tons tungere end  bilerne 
på Kiwis. Hvor meget vejer bilerne på Kiwis?

_______________

3. Bilerne på parkeringspladsen vejer i alt 20 tons. Bilerne på Nettos parkeringsplads er 4 tons ___________ end  
bilerne på Kiwis. Hvor meget vejer bilerne på Kiwis?

20 = X – X - 4

4. Bilerne på parkeringspladsen måler 200 meter i alt. Bilerne på Nettos parkeringsplads er 40 meter ____________ 
end bilerne på Kiwis. Hvor lange er bilerne i alt på Kiwis? 

200 = X + X + 40

5. Bilerne på parkeringspladsen måler 200 meter i alt. Bilerne på Nettos parkeringsplads er 40 meter ____________ 
end bilerne på Kiwis. Hvor lange er bilerne i alt på Kiwis?

200 = X – X - 40

Lav selv regnetekster med hvor meget bilerne koster, hvor hurtigt de kører og hvor høje de er
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4 Fælles oversættelse fra tekst til matematisk symbolsprog

I arbejds- og udviklingsfasen arbejdes der med tre regnearter: addition, subtraktion og multiplikation. Endelig arbej-
des der med ligninger, der blander de tre regnearter. Oversættelsen fra den verbalsproglige tekst til ligning bliver for 
hver ny regneart stilladseret gennem en fælles læsning på tavlen, hvor læreren gennemgår tekstens indhold og over-
sættelsen fra tekst til ligning.

Herunder kan man se eksempler på matematiktekster med lærerens stikord til læsningen og oversættelsen til lignin-
ger med addition.

Tekst 1
På parkeringspladsen holder der i alt 20 biler. På Nettos parkeringsplads er der 12 biler. Hvor mange er der på 
Kiwis?

12 + X = 20

Lærerens stikord: 
Tegn og fortæl: Vi kan se, at der i alt er 20 biler, så den sætter vi på den ene side af = tegnet. Så ved vi, at der holder 
12 biler på Nettos pladser. Den fører vi over på den anden side, men vi ved ikke hvor mange der er på Kiwis, så vi 
kalder Kiwis pladser for X. Hvorfor skal det være et +? 

Tekst 2
På parkeringspladsen holder der 20 biler. På Nettos parkeringsplads er der 4 flere biler end på Kiwis. Hvor mange 
er der på Kiwis parkeringsplads?

X + 4 + X  = 20

Lærerens stikord:
Igen har vi 20 biler i alt , så vi flytter 20 over på den ene side af =-tegnet. Nu skal vi finde ud af, hvad vi ved om de 
forskellige pladser, og vi skal finde ud af, hvad der er X. Det er en god ide at spørge til, hvad vi ved mindst om. Hvis 
vi kigger på Netto, så får vi at vide, at der er 4 flere biler end på Kiwis. Men umiddelbart får vi ikke noget at vide 
om Kiwis pladser. Altså gør vi Kiwi til  X. Hvad får vi at vide om Nettos pladser? 4 flere end Kiwis kan skrives på den 
måde at der er 4 + Kiwi som vi kaldte X – altså 4 + X. Hvor ved vi fra, at det er +? Læg mærke til formuleringen 'flere 
end'. Flere kan altså symboliseres med et +. Hvad ville der ske hvis jeg skrev 'færre end'?
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5 Undervisningsmateriale – opgaver med Centicubes

Som en anden fast, tilbagevendende aktivitet arbejdes der med Centicubes, når en ny regneart introduceres. Formå-
let med dette er at konkretisere i fysisk form de forskellige størrelser i ligningen. Opgaverne bliver løst i grupper, så 
eleverne kan forhandle om, hvor mange brikker der skal være af hver farve og dermed blive tvunget til at bruge deres 
matematiske fagsprog.

På billedet kan man se, hvordan eleverne har understreget de oplysninger i teksten, som fortæller, hvilke matematiske 
symboler de skal bruge i ligningen fx ’dobbelt så mange’, ’halv så mange’, ’flere’ og ’I alt’ samt de mængder, der knytter 
sig til disse informationer.
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6 Undervisningsmateriale med ligningstekster

Undervisningsmaterialet til forløbet deler oversættelsesarbejdet mellem tekst og ligning op i mindre sekvenser, der 
kan hjælpe eleverne med at trække de nødvendige ressourcer ud af teksten og samle dem igen i en ligning.

 

Rækkefølgen i materialet er tilrettelagt således, at eleverne først finder de indholdsmæssige elementer, der fortæller 
noget om relationerne i teksten. Derefter skal de trække mængderne af de enkelte dele ud. Så skal de opstille denne 
information i en funktionel tegning, der illustrerer relationen mellem indholdselementerne i teksten. Derefter skal de 
trække den ubekendte størrelse ud, og endelig skal de opstille ligningen.

Materialet er bygget op omkring en meget snæver indholdsmæssig ramme, nemlig en lokal parkeringsplads. Dette gør 
at eleverne sætter fokus på de dele af teksten, der fortæller noget om relationer og ikke om selve konteksten.
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7 Tekst til udklipning

Øvelsen med at klippe en matematiktekst ud i mindre, indholdsmæssige enheder, har til formål at øge elevernes op-
mærksomhed på rækkefølgen i teksten i forhold til rækkefølgen i forskellige talmængder og symbolsprog. Opgaven 
bliver væsentlig vanskeligere, når der er tale om ligninger og tekster med subtraktion og division, da en bestemt række-
følge her bliver mere afgørende.

Teksterne er klippet op i følgende dele:
1. Indholdsmæssige dele, der fortæller noget om det kontekstuelle indhold
2. Talmængderne
3. De sproglige elementer, der fortæller noget om relationen mellem indholdselementerne

Opgaven bliver løst i par eller mindre grupper, så det giver mulighed for forhandling og dermed mulighed for at bruge 
det matematiske fagsprog.

Tekst 1
På parkeringspladsen holder der 

i alt 

57 biler. 

På Nettos parkeringsplads holder der 

17 biler 

færre end 

på Kiwis. 

Hvor mange holder der 

på Kiwis.

x + x – 17 = 57

Tekst 2
På parkeringspladsen holder der 

i alt 

57 biler. 

På Nettos parkeringsplads holder der 

17 biler. 

På Kiwis holder der 

5 biler 

flere end 

på bagerens. 

Hvor mange holder der 

på bagerens?

x + (x + 5) + 17 = 57

Tanker om valg af tekster til udklipning:
Teksterne skal være af en sådan sværhedsgrad sprogligt og matematikfagligt, at de udfordrer eleverne. Det er, når 
eleverne står på tæer, at de tvinges til at forhandle om løsningen på opgaven og dermed til at strække deres sproglige 
ressourcer.
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8 Skabelon til udarbejdelse af eget materiale

I den første produktionsfase skal eleverne lave deres eget materiale, med en række tekster og tilhørende ligninger. I 
undervisningsmaterialet er der indsat en skabelon til at udarbejde eget materiale. Skabelonen har blot en tom boks, 
hvor eleverne kan skrive deres tekst ind i, men indeholder samtidigt de samme arbejdssekvenser som de øvrige opga-
ver i materialet (se materiale 6). Dette giver eleverne mulighed for at starte arbejdet, hvor de vil. De kan starte med at 
opstille en ligning og skrive en tekst til denne, eller lave en funktionel tegning og bruge den som skabelon til en tekst. 
Samtidigt giver det mulighed for at tjekke om teksten, de har skrevet, har de indholdselementer med, der er påkrævet, 
og om den kan oversættes til en ligning, der faktisk kan løses.

Teksterne bliver skrevet i par og eleverne opfordres til at bruge de ressourcer, der er til rådighed i klasseværelset, som 
fx de plancher, de har udfyldt med ord og vendinger, der skaber relationer (se materiale 2)
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9 App'en ShowMe

I den anden produktionsfase bliver eleverne bedt om at udarbejde en auditiv tutorial, hvor de skal forklare, hvordan de 
oversætter en af deres egne matematiktekster til en ligning, og hvordan de løser ligningen. Til dette bruger de App’en 
Show Me, som er en enkel app, der giver mulighed for at indtale en tekst, mens man tegner og skriver. Målet med dette 
er, at eleverne bliver presset til at bruge et metasprog om både oversættelsesarbejdet og selve den matematiske løsning 
af ligningen.

Elevopgave:
I skal lave en tutorial, hvor I forklarer, hvordan I oversætter jeres matematiktekst til en ligning, og hvordan I løser jeres 
ligning.

I skal bruge app’en ShowMe til at optage jeres tutorial

Oplæg til øvelsen
Eleverne præsenteres for genren tutorial, som en enkel måde at forklare punkt for punkt, hvordan man gør noget ud fra 
et eksempel.

De ser en række videoer med tutorials, hvor der løses ligninger og får herefter selv mulighed for at gå på jagt efter tuto-
rials på nettet, der kan være relevant for dem.

Se fx: https://www.youtube.com/watch?v=yzHxBF6Fzqc

Eleverne laver herefter et manuskript til deres tutorial

Efter en kort introduktion til ShowMe får eleverne mulighed for at øve sig i at skrive og indtale i app’en

Herunder kan man se en blank side i app’en ShowMe, som er en meget enkel app med få funktioner, hvor eleverne kan 
skrive, tegne, ændre stregfarve og optage tale. Endvidere er der et eksempel på hvordan to elever har løst en ligning, og 
hvor de viser, hvordan de reducerer ligningen ved at markere de reducerede tal med rødt, samtidigt med at de optager 
en mundtlig forklaring.

https://www.youtube.com/watch?v=yzHxBF6Fzqc
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Fra Blokhus til Beirut
Erindringsfortællinger i lokalt og globalt perspektiv

Dette forløb har fokus på historiefaget og har til formål at etablere og aktivere elevernes forforstå-
else til at læse historiefaglige tekster om perioden fra 1960 og op til nutiden. Det historiefaglige 
fokus er at give eleverne mulighed for at skabe forståelse for historiske begivenheder på samfunds-
mæssigt og globalt niveau med afsæt i deres families erindringsfortællinger. Der er således tale om 
at sammentænke et samfundsmæssigt perspektiv og et individforankret perspektiv på historiske og 
nutidige begivenheder. Det literacyfaglige fokus er produktion af erindringsfortællinger, og centralt 
i forløbet står et arbejde med at sætte eleverne i forskellige fortællerpositioner i forhold til deres 
stof. De skiftende fortællerpositioner betyder, at eleverne får brug for at strække deres sprog på 
flere	måder.	For	det	første	bliver	der	brug	for	at	arbejde	med	omskrivning	fra	mundtligt	til	skriftligt	
sprog. For det andet bliver der brug for at arbejde med at omskrive indholdet af mundtligt interview 
til forskellige typer af skriftlige tekster og dermed også fokusere på de sproglige valg, der knytter 
sig	til	disse	forskellige	positioner.	Og	for	det	tredje	betyder	interviews	af	forældre,	at	de	flersproge-
de elever i klassen får mulighed for i deres faglige arbejde at trække på deres sproglige repertoire, 
herunder de sprog som de taler i hjemmet. Eleverne stilladseres til de sprogstrækkende aktiviteter 
ved at forskellige ressourcer, fx i form af modeltekster, gøres tilgængelige for eleverne undervejs i 
arbejdsprocessen.

At læse fagtekster på andetsproget
I litteraturen om læsning af skolefagenes tekster 
fremhæves det ofte, at faglige begreber, grammatiske 
metaforer og idiomatiske udtryk, der er knyttet til for-
midlingen af det faglige emne, kan udgøre nogle af de 
flersprogede elevers udfordringer i at skabe forståelse i 
forbindelse med læsning af fagenes tekster. Den særlige 
udfordring for elever, der har dansk som deres andets-
prog, er, at de skal lære faget på og gennem et sprog, 
som de er i færd med at tilegne sig. Det betyder, at de flersprogede elever ikke kun kan udfordres af de faglige begreber 
og det faglige register i fagene, men også kan blive udfordret af de førfaglige ord, som optræder i teksterne, og som ofte 
er vigtige nøgler til en forståelse af teksten. Førfaglige ord er ikke nødvendigvis en del af de flersprogede elevers ord-
forråd på dansk, og eleverne kan derfor have brug for at få forklaret disse ord og evt. oversat dem til de sprog, der tales 
derhjemme, så de kan genkende ordets betydning. I historiefaget kan det fx handle om kausale koblinger som ’derfor’, 
’således’, ’af den grund’. Et manglende kendskab til førfaglige ord i en historiefaglig tekst kan således medføre, at eleven 
har svært ved at forstå kausaliteten i de historiske hændelser, der bliver behandlet i undervisningen, selvom læreren er 
opmærksom på at forklare faglige begreber som ’styreform’ og ’demokrati’.

Med omskrivninger af elevernes tekster som et centralt greb i forløbet skabes der i forløbet fokus på ord, der ikke er 
stringent historiefaglige, men som får en betydning for, hvordan teksten skal læses og forstås. På den måde retter forlø-
bet sig mod en af historiefagets hjørnesten, læsning af kilder.

Omskrivningerne er foranlediget af, at eleverne sættes i forskellige fortællerpositioner i forhold til deres stof. I den før-
ste fase i forløbet, hvor eleverne interviewer deres forældre, positionerer eleverne sig som 2.personslyttere og -spør-
gere. I forløbets anden fase, hvor eleverne producerer en autobiografisk tekst med udgangspunkt i interviewet, positi-
onerer de sig som en 1.personsfortæller i forhold til stoffet. I den tredje fase producerer eleverne en biografisk tekst og 
positionerer sig dermed som en 3.personsfortæller. Desuden leges der i denne fase med fortællerpositionens synlighed 
i teksten gennem det fortælletekniske greb ’stemme’, hvor fortælleren af teksten midlertidigt overlader ordet til den 
portrætterede person selv ved fx at inddrage citater fra personen. Også i forløbets afsluttende fase, hvor eleverne præ-
senterer en mundtlig formidling af den biografiske beretning ledsaget af visuel repræsentation for klassen, positione-
rer eleverne sig som 3.personsfortæller, men denne gang gennem brug af mundtlig, skriftlig og visuel repræsentation.
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Disse omskrivninger af teksterne, hvor eleverne udtrykker sig gennem mundtlige, skriftlige samt visuelle repræsenta-
tionsformer, indebærer en mangfoldighed i valg af sprog. Fx får eleverne undervejs i deres arbejde med interviewene 
brug for at veksle mellem dansk og de sprog, som de taler hjemme med forældrene. I et sprogtilegnelsesperspektiv 
betyder det blandt andet, at eleverne får mulighed for at møde ord og begreber på hjemmesproget, som kan støtte deres 
videre faglige arbejde med emnet på deres andetsprog. I det forløb, som blev gennemført i Tegn på sprog, var dette et 
særligt vigtigt didaktisk greb, idet klassen året før havde modtaget en elev fra modtagelsesklassen. Hun syntes stadig, 
det var svært at læse og skrive på andetsproget, men fordi hun brugte sit sproglige repertoire på arabisk til at intervie-
we sin mor og til at udarbejde notater efter interviewet, havde hun tilstrækkeligt med stof til de næste skrivefaser i 
forløbet.

Arbejdet med de forskellige typer at beretninger kan på flere måder ses som forberedelse til elevernes arbejde med 
forlagsproducerede historiefaglige tekster. Omskrivningen fra interview til autobiografisk tekst og dernæst fra auto-
biografisk tekst til biografisk tekst, hvor eleverne eksperimenterer med forskellige fortællerpositioner, er et forarbejde 
til at læse kendte historiske personers autobiografier og biografier, som de vil møde senere i skolekonteksten. Hele 
forløbet kan således betragtes som en etablering og aktivering af elevernes forforståelse og forberedelse til mødet 
med berettende og forklarende tekster i historiefaget, hvor man bevæger sig væk fra individ- og nutidsperspektivet og 
lægger vægt på et samfundsmæssigt og historisk perspektiv. Endelig kan arbejdet med at indsætte ’stemmer’ i teksten 
være med til at skærpe opmærksomheden på, at tekster er konstrueret af nogle personer med bestemte kommunikati-
ve formål for øje.

Forløbets faser
Forløbet er organiseret i tre faser:

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Inro til genren 
erindringsfortællinger

Produktion af spørgeguide til 
interview af forældre.

Produktion af autobiografisk 
tekst med udgangspunkt i 

interview.

Omskrivning af autobiografisk 
tekst til biografisk tekst med 

indlagt ”stemme”.

 Tekst 1 og 2 Tekst 3 Tekst 4 og 5

FASE 1: Produktion af spørgeguide til interview af forældre
I forløbets første fase skal eleverne producere en spørgeguide til et efterfølgende interview af deres forældre, bedste-
forældre eller andre betydningsfulde voksne om deres erindringer fra barndom, ungdom eller voksenliv. Som intro-
duktion til forløbet præsenteres eleverne for erindringsfortællinger medieret gennem mundtlig, skriftlig samt visuel 
repræsentation. I Tegn på sprog blev eleverne desuden stilladseret ved, at klassens historielærer fortalte sin erin-
dringsfortælling fra barndommens Jylland, og ved at der blev læst uddrag fra biografien om den svenske fodboldspiller 
Zlatan Ibrahimovic samt vist film fra Københavns Stadsarkiv, Københavnerfortællinger, hvor blandt andet Özlem Zekic 
og Asta Bugge fortæller erindringer.

Som støtte til det første blik ud til det samfundsmæssige perspektiv hænges der fra forløbets start en tidslinje op i klas-
serummet, hvorpå der er placeret vigtige begivenheder i Danmark og i verden.

FASE 2: Produktion af autobiografisk tekst med udgangspunkt i interviewet. Fra noter til sammenhængende 
tekst
I anden fase arbejder eleverne med at lytte til deres optagelse af interviewet og formidle interviewet på skrift gennem 
en 1.personsfortællerposition til stoffet. Omskrivningen fra interviewet i auditiv form til en sammenhængende skrift-
lig autobiografisk beretning fordrer et literacyfagligt fokus på at organisere teksten i temaer og at bruge datidsform. 
Samtidig fordrer den autobiografiske genre, at eleverne sætter sig i den portrætterede persons sted, det vil sige, at 
eleverne skal indtage en 1.personsfortællerposition og fortælle gennem et ’jeg’. Elevernes faglige arbejde bevæger sig i 
denne fase mellem mundtligt sprog på blandt arabisk, somalisk og tyrkisk og skriftligt sprog på dansk, og på den måde 
inddrages elevernes sproglige repertoire funktionelt i den faglige arbejdsproces.
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FASE 3: Omskrivning af autobiografisk tekst til biografisk tekst med indlagt ’stemme’
I denne fase er der fokus på, at eleverne indtager en position som 3.personsfortæller. Omskrivningen fra autobiografisk 
tekst til biografisk tekst betyder, at der skabes en distance mellem tekstens verden og læserens verden med risiko for, 
at det kan blive sværere for læserne at sætte sig i personens sted og læse med identifikation og indlevelse. Denne di-
stance reduceres efterfølgende gennem arbejdet med at tilføre teksten den portrætterede persons stemme som fx: Da 
jeg boede i Libanon, var jeg meget glad.

I Tegn på sprog blev forløbet afsluttet med, at eleverne bearbejdede deres biografiske tekst med indlagt stemme til en 
PowerPoint præsentation, hvor teksten blev suppleret af fotos fra de steder, som erindringsfortællingerne var knyttet 
til. Her blev der fokuseret på mundtlige fagområder som tempo, tryk og pausering.

Læs videre
Andersen, Jens (2014). Denne dag, et liv. København: Gyldendal.

Askeland, Norunn (2006). “Metaforar i fagtekstar og lærebøker”. I: Maagerø, Eva og Elise Tønnessen (2006). Å lese i 
alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.

Burgess, Amy og Roz Ivanic (2010).Writing and Being Written. Issues of Identity Across Timescales. I: Written Com-
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Oversigt over materialer

Fase 1
Intro til genren 
erindringsfortællinger
Produktion af 
spørgeguide til 
interview af forældre

1

Intro til genren erindringsfortællinger
Københavnerfortællinger fra Københavns Stadsarkiv, blandt andet Özlem 
Zekic og Asta Bugge.
Uddrag fra David Lagercrantz (2012): Kapitlet ”Jeg fik en trickcykel”.
I: Jeg er Zlatan Ibrahimovic
Dansk 7.-10. klasse, Gyldendal.
http://dansk.gyldendal.dk/en/Indgange/Bibliotek.aspx
lokaliseret den 16.04 2018

2

Elevopgave: Udarbejd en spørgeguide
Introduktion til læreren
Eksempel på modeltekster til spørgeguide til elevopgaven
Modeltekst 1:En 90-årigs erindringer
Modeltekst 2: Uddrag fra Astrid Lindgren- biografien

Fase 2
Produktion af 
autobiografisk tekst 
med udgangspunkt i 
interviewet

3
Elevopgave: Skriv en autobiografisk beretning
Introduktion til læreren
Eksempel på elevbesvarelse – fra interview til autobiografisk tekst

Fase 3
Omskrivning af 
autobiografisk tekst til 
biografisk tekst med 
indlagt 'stemme'

4
Elevopgave: Skriv din autobiografiske beretning om til en biografisk 
beretning
Introduktion til læreren

5
Elevopgave: Skriv din biografiske beretning med 'stemme'
Introduktion til læreren
Modeltekst til elevopgaven

http://dansk.gyldendal.dk/en/Indgange/Bibliotek.aspx
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1 Introduktion til erindringsfortællinger

I denne fase introduceres eleverne i til genren erindringsfortællinger ved at møde eksempler på forskellige erindrings-
fortællinger fra såvel kendte som mere ukendte mennesker. Fasen forbereder desuden eleverne til at producere en 
spørgeguide til interview af deres forældre eller andre betydningsfulde voksne om vigtige begivenheder i deres liv. 
Eleverne kan stilladseres til denne opgave på forskellige måder. Fx kan der undervejs i samtalerne om de forskellige 
erindringsfortællinger tales om, hvilke spørgsmål man kan forestille sig, der kunne stilles til personerne, hvis man var 
i gang med at interviewe dem, og disse spørgsmål kan fastholdes og synliggøres i klasserummet på forskellige måder. 
Desuden kan der tales om åbne og lukkede spørgsmålstyper.

Forslag til erindringsfortællinger, der kan fungere som introduktion til forløbet:

David Lagercrantz (2012). Jeg er Zlatan Ibrahimovitz. Uddrag fra kapitlet Jeg fik en trickcykel
Dansk 7.-10. klasse, Gyldendal.
http://dansk.gyldendal.dk/en/Indgange/Bibliotek.aspx
lokaliseret den 16.04 2018

I forløbet i Tegn på sprog brugte vi desuden Københavnerfortællinger fra Københavns Stadsarkiv. Her valgte vi blandt 
andet erindringer fortalt af Özlem Zekic og Asta Bugge. Materialet hentede vi på:

http://www.kbharkiv.dk/udforsk/erindringer/skriv-erindringer/film-om-erindringer

Siden er herefter blevet ændret, og materialet er ikke længere tilgængeligt.

http://dansk.gyldendal.dk/en/Indgange/Bibliotek.aspx
http://www.kbharkiv.dk/udforsk/erindringer/skriv-erindringer/film-om-erindringer
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2 Elevopgave: Udarbejd en spørgeguide

Introduktion til læreren
Eleverne skal nu selv producere en interviewguide. Inden eleverne producerer spørgeguiden, modellerer læreren atter 
en spørgeguide med udgangspunkt i udvalgte erindringsfortællinger. I Tegn på sprog valgte vi en erindringsfortælling 
fortalt af en 90-årigkvinde, der repræsenterer en almindelig danskers hverdag. Desuden blev eleverne præsenteret for 
uddrag af biografien om Astrid Lindgren Denne dag, et liv.

• I modelteksterne er der indsat forslag til spørgsmål, der kunne være stillet til den interviewede person undervejs. Mod-
elteksterne kan fungere som omdrejningspunkt for klassesamtale, og spørgsmålene kan indsættes undervejs i denne 
samtale. Hensigten er, at eleverne frit kan kopiere eller redigere i de viste spørgsmål.

Eleverne opfordres til at optage interviewet på deres mobiltelefon for at lette det videre arbejde med interviewet.

Modeltekst 1

Erindringsfortælling 
Hvordan laver man spørgeguide? 

Barndommen i Blokhus 

 

 

Jeg havde et dejligt barndomshjem hvor jeg boede med min mor 
og far, Kate og Thomas og mine tre søskende Thomas, Kaj og Asta. Jeg voksede 
op i Blokhus, en lille by ved det vilde Vesterhav. Alle i byen kendte hinanden, og 
det var rigtigt hyggeligt. Der var de sædvanlige butikker som man kunne finde i 

alle små byer som også indbefattede mine forældres 
købmandsbutik. Men udover det var der ikke ret meget i byen. 

 

I Hune forsamlingshus gik jeg også til gymnastik. Jeg har altid 
elsket at bevæge mig, og jeg har gået til gymnastik så længe 
jeg husker. Ligesom jeg cyklede i skole, har jeg cyklet mange 

gange derop og lavet gymnastik. Mor og far var ikke så glade for gymnastik og 
idræt, så jeg ved ikke hvor jeg har det fra, men jeg har i hvert fald altid elsket det. 

Da vi børn var omkring 17 år, mente min far at vi ville have 
godt af at komme lidt af sted hjemmefra. Det var et princip 
min far havde. Asta og jeg skulle på husholdningsskole, og 
mine brødre skulle ud på havet. Så kom drengene ud på 
sådan nogle store transportskibe da de var 15-16 år.de var 
så af sted et halvt eller et helt år. Det var sådan noget de 
skulle ifølge min far. Så vi blev voksne tidligt, men jeg 

syntes også selv at det var fint at 
komme lidt ud. 

Fortæl hvor du er 
født og vokset 
op. 

Fortæl om hvad 
du kunne lide at 
lave i din fritid. 

Fortæl om 
dengang du 
flyttede 
hjemmefra. 

Hvad kunne man fx spørge mere om? 

Hvordan var det at sejle med de store 
transportskibe ude på havet? 
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Modeltekst 2: Uddrag fra Jens Andersens biografi om Astrid Lindgren: Denne dag, et liv. 
 København: Gyldendal 2014

Astrid Lindgrens møde med Stockholm, side 97
”Jeg kom hertil, da jeg var nitten år, og føj, hvor jeg syntes, Stockholm var forfærdelig! Jo,
det er klart, at jeg syntes, at her var vældigt smukt og meget fint og fornemt for en,
der kom fra landet, som jeg gjorde. Men jeg var ligesom ikke en del af byen. Jeg hørte ikke til.
Jeg gik rundt i gaderne og var helt alene og ret så misundelig på alle de mennesker i trængslen,
der så ud, som om de ejede hele byen.”

Astrid Lindgren er alenemor med sit første barn, Lasse, og han bor hos en plejefamilie i København de før-
ste tre år af sit liv. På side 115 hører vi om Lasses første møde med sin mormor, som bor med sin mand på 
en gård tæt ved Vimmerby. Mormoren hedder Hanna.

”Det var et dansktalende lille barn, der kom til Näs i maj 1930. Hanna stod ved lågen og tog imod, men da hun 
ville tage Lasse i sin favn, klamrede han sig i panik til mig og sagde: ”Du må ikke gå fra mig!” For han tænkte jo 
sikkert, at nu var det ude med ham igen.”

På side 116 er der en beskrivelse af, hvordan Astrid Lindgren og Lasse nyder at være sammen i Näs sam-
men med Gunnar, Stina og Ingegerd, som er Astrid Lindgrens søskende.

Mor og søn havde nogle paradisiske uger sammen på Näs, hvor Lasse kom med tilbage til alle de eventyrlige 
steder i sin mors barndom og legede alle de lege, Astrid havde leget med Gunnar, Stina og Ingegerd. Hun viste 
ham elmetræet i præstegårdshaven, hvor onkel Gunnar engang havde lagt et hønseæg i en uglerede, og hvor 
uglerne kort tid efter havde udruget en kylling, som onkel Gunnar solgte til mormor Hanna. Og Astrid lærte Las-
se at lave huler og gange i høet i laden og præsenterede ham for alle dyrene, både de små søde og de store og 
faretruende: Hingste, tyre og soen, som Lasse straks døbte Bamsen. Andre dage gik mor og søn lange ture, ba-
lancerede på stendigerne og lagde sig på ryggen i græsset for at se, hvad skyerne på himlen forestillede, inden 
de begge faldt i søvn og blev vækket af et insekt eller en regndråbe.

Hvor gammel var du , da du kom til 
Stockholm?
Hvad syntes du om byen?
Hvorfor følte du dig fremmed i byen?

Fortæl om første gang din søn, Lasse, 
så sin mormor.

Fortæl om, hvad Lasse og Astrid 
Lindgren oplevede på deres første tur 
sammen på Näs.
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3	 Elevopgave:	Skriv	en	autobiografisk	beretning

Introduktion til læreren

I denne fase er der fokus på en autobiografisk tekst. Det vil sige, at eleverne skal indtage en position som 1.personsfor-
tæller, altså skal der fortælles i ’jeg-form’.

Eleverne skal med udgangspunkt i deres interview, som de har optaget på mobil, nedskrive den interviewede persons 
svar. Dernæst skal svarene omskrives til en sammenhængende tekst, der er ordnet tematisk. Arbejdet med at organi-
sere teksten tematisk modelleres ved en klassesamtale, hvor læreren viser, hvordan margennotater i det nedskrevne 
interview kan synliggøre makrostrukturen i den foreløbige tekst og dermed give mulighed for at samle teksten til en ny 
sammenhængende helhed. Temaerne kan fx være: barndom, ungdom, fritid, skoletid.

Eksempel på arbejdsprocessen fra interview til autobiografisk tekst

Uddrag fra en elevs interviewnoter

Hvorfor kom du til Danmark?
Fordi der var krig og så skulle vi flygte.

Hvad er forskellen på Danmark og Libanon?
Altså i Libanon bor min familie, men i Danmark har jeg fået meget hjælp fra gode naboer.

Hvad skete der?
De skød min bror og min far da jeg var 11 år.

Hvordan har du det i Danmark?
Fint nok. Gartneri.

Hvordan er det at bo i et land hvor ens mor ikke er der?
Det har ikke noget at gøre med landet, men savner min familie.

Hvad lavede du da du var lille?
Jeg hjalp min mor og passede mine søskende.

Hvilken skole gik du på?
Det kan jeg ikke huske. Jeg har gået på mange fordi skolerne blev bombet ned.

Hvordan var lærerne ved jer?
De var meget hårde de slår.

Uddrag fra elevens arbejde med den autobiografiske tekst

Jeg kom til Danmark fordi der var krig. Jeg flygtede samen med mine brødre, inden vi kom til Danmark sagde mine 
brødre at de ville hente min mor og andre søskende, men så sagde de at de ikke kunne så da jeg kom til Danmark ven-
tede jeg på min familie med de sagde at de ikke kunne hente dem så jeg græd hver dag. Jeg savnede min mor og mine 
søskende. Jeg mistede kontakten til dem i ca. 18 år.

Da jeg boede i Libanon var jeg meget glad men jeg havde det også meget hårdt jeg mistede min far og min bror og gik 
ikke længere i skole jeg skulle hjælpe med huset med at passe mine søskende og lav alt det hårde arbejde men det var 
ikke et problem jeg elskede at hjælpe min mor

Da jeg kom til Danmark var det hele anderledes men de var gode ved mig og behandlede mig godt og jeg gik i skole og 
boede ved min bror og hans kone og alt gik godt og jeg arbejdede som gartneri.
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4	 	Elevopgave:	Skriv	din	autobiografiske	beretning	om	til	en	
biografisk	beretning

Introduktion til læreren
Eleverne skal omskrive den autobiografiske tekst til en biografisk tekst og dermed skifte fortællerposition fra en 1.per-
sonsfortæller til en 3.personsfortæller. Dette skift betyder, at også læseren sættes i forskellige positioner i forhold til 
tekstens verden. En tekst, der er formidlet af en 3.personsfortæller, kan læseren opleve med større distance, end tilfæl-
det er med en tekst formidlet af en 1.persons fortæller, hvor læseren har mulighed for at opleve tekstens verden med 
’jeg’ets blik. Disse skift i perspektiv både i fortællerposition og i læserposition kan åbne for samtaler om potentiale og 
begrænsninger i de valgte fortællerpositioner. Fx kan ’jeg’-positionen også give en begrænsning i informationer, idet 
’jeg’ets adgang til tekstens verden begrænses af denne ene persons viden om og oplevelse af verden.

Skiftet fra en 1.personsfortæller til en 3.personsfortæller skaber desuden mulighed for at sætte fokus på, hvordan man 
kan benævne biografiens hovedperson og dermed skabe variation i sproget. Man kan fx benævne personen ved for-
navn, både fornavn og efternavn, personligt pronomen som han/hun, tilhørsforhold til personen fx min mor, professi-
on, nominelle led med beskrivere osv. osv.

Nedenstående oversigt, der er udarbejdet af den australske sprogforsker og –didaktiker Beverly Derewianka, kan il-
lustrere sammenhænge mellem de teksttyper, der arbejdes med i forløbet, og de teksttyper som eleverne kan møde i 
skolens kontekst.

Genre Formål Eksempler fra skolekontekst

Autobiografisk beretning At berette om episoder i nogens liv 
som det vil blive fortalt af personen 
selv.

At forstå en persons livserfaringer 
fra personens eget perspektiv 
(personlig udvikling, religion, 
historie)

Biografisk beretning At berette om episoder fra en anden 
persons liv.

Bemærkelsesværdige personers liv

Historiske beretninger og 
forklaringer

At berette, forklare og fortolke 
vigtige eller interessante historiske 
begivenheder i et samfund.

Den australske immigration i et 
historisk perspektiv.
Børns leg i et historisk perspektiv.

Derewianka (2013:103), egen oversættelse.
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5	 Elevopgave:	Skriv	din	biografiske	beretning	med	'stemme'

Introduktion til læreren

Eleverne skal nu eksperimentere med at trække biografiens hovedperson ind på tekstens scene for at undersøge, hvor-
dan man kan skabe nærhed eller distance i en biografisk tekst gennem valg af sprog. Distancen blev i forløbets anden 
fase skabt gennem skift i fortællerposition fra en 1. til en 3. personsfortæller, og nu skal eleverne afprøve, hvordan de 
vil give læseren mulighed for at kende biografiens hovedperson lidt nærmere ved at bruge det fortælleteknisk greb 
’stemme’. Det vil sige, at fortælleren vælger at gøre den portrætterede person synlig i teksten ved fx at inddrage et citat 
fra personen eller ved brug af evaluerende sprog.

I Tegn på sprog blev eleverne her præsenteret for nogle modeltekster fra Jens Andersens biografi om Astrid Lindgren, 
Denne dag, et liv. Modelteksterne demonstrerer, hvordan man på forskellige måder kan indlægge personens stemme 
i en biografisk beretning og på den måde skabe liv i teksten ved at trække den portrætterede person frem på tekstens 
scene. Eksemplerne konkretiserer to greb. Det første greb handler om at vælge replikker, der viser personens holdning 
enten eksplicit eller implicit. Et eksempel på dette er følgende citat, der eksplicit demonstrerer Astrid Lindgrens for-
hold til storbyen.: Føj, hvor jeg syntes at Stockholm var forfærdelig. Det andet fortælletekniske greb handler om, hvor-
dan fortælleren gennem sit ordvalg viser sin fortolkning af personens oplevelser af og holdninger til episoder ,der be-
rettes om. Her sættes der således fokus på evaluerende sprog i form af fx nominelle led, og det ses i følgende eksempel: 
”Mor og søn havde nogle paradisiske uger sammen på Näs, hvor Lasse kom tilbage til alle de eventyrlige steder i sin mors 
barndom.”[…]

Skriveopgaven åbner mulighed for at fokusere på og samtale om, hvordan fortælleren ved brug af forskellige fortælle-
tekniske greb kan give oplysninger om og indtryk af personerne i teksten.

Som nævnt i indledningen til forløbet kan man vælge at indlægge endnu en arbejdsfase, hvor eleverne indsætter fo-
tos fra de lokationer, der optræder i erindringsfortællingerne samt redigerer teksten ind i PowerPoint format. På den 
måde kan man sammenligne, hvordan man oplever teksten med og uden fotos. Igen kan man således sætte fokus på, 
hvordan man som tekstproducent kan skabe nærhed eller distance i en tekst.
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Modeltekst 3: Uddrag fra Jens Andersens biografi om Astrid Lindgren: Denne dag, et liv. 
 København: Gyldendal 2014

Astrid Lindgrens møde med Stockholm, side 97

”Jeg kom hertil, da jeg var nitten år, og føj, hvor jeg syntes, Stockholm var forfærdelig! Jo,
det er klart, at jeg syntes, at her var vældigt smukt og meget fint og fornemt for en,
der kom fra landet, som jeg gjorde. Men jeg var ligesom ikke en del af byen. Jeg hørte ikke til.
Jeg gik rundt i gaderne og var helt alene og ret så misundelig på alle de mennesker i trængslen,
der så ud, som om de ejede hele byen.”

Astrid Lindgrens stemme gengivet som replik

Astrid Lindgren er alenemor med sit første barn, Lasse, og han bor hos en plejefamilie i København de første tre 
år af sit liv. På side 115 hører vi om Lasses første møde med sin mormor, som bor med sin mand på en gård tæt 
ved Vimmerby. Mormoren hedder Hanna.

”Det var et dansktalende lille barn, der kom til Näs i maj 1930. Hanna stod ved lågen og tog imod, men da hun ville 
tage Lasse i sin favn, klamrede han sig i panik til mig og sagde: ”Du må ikke gå fra mig!” For han tænkte jo sikkert, at nu 
var det ude med ham igen.”

Lasses stemme gengivet som replik

På side 116 er der en beskrivelse af, hvordan Astrid Lindgren og Lasse nyder at være sammen i Näs sammen med 
Gunnar, Stina og Ingegerd, som er Astrid Lindgrens søskende.

Mor og søn havde nogle paradisiske uger sammen på Näs, hvor Lasse kom med tilbage til alle de eventyrlige 
steder i sin mors barndom og legede alle de lege, Astrid havde leget med Gunnar, Stina og Ingegerd. Hun viste ham 
elmetræet i præstegårdshaven, hvor onkel Gunnar engang havde lagt et hønseæg i en uglerede, og hvor uglerne 
kort tid efter havde udruget en kylling, som onkel Gunnar solgte til mormor Hanna. Og Astrid lærte Lasse at lave 
huler og gange i høet i laden og præsenterede ham for alle dyrene, både de små søde og de store og faretruende: 
Hingste, tyre og soen, som Lasse straks døbte Bamsen. Andre dage gik mor og søn lange ture, balancerede på 
stendigerne og lagde sig på ryggen i græsset for at se, hvad skyerne på himlen forestillede, inden de begge faldt i 
søvn og blev vækket af et insekt eller en regndråbe.

Personernes oplevelser formidlet gennem fortællerens stemme

Føj, hvor jeg syntes, Stockholm var 
forfærdelig.
Jo, det er klart, at jeg syntes, at her er 
vældig smukt og meget fint og fornemt.

Mor og søn havde nogle paradisiske uger sammen på 
Näs, hvor Lasse kom tilbage til alle de eventyrlige steder 
i sin mors barndom. Og Astrid […] præsenterede ham 
for alle dyrene, både de små og søde og de store og 
faretruende[…]

Du må ikke gå fra mig!
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Metasamtaler og dansk som andetsprog

Om at udvikle bevidsthed om og strategier til selvstændig læs-
ning i kulturfag
Forløbet Hvordan kan man læse tekster i kulturfag? Om at udvikle bevidsthed om og strategier til selv-
stændig læsning i kulturfag i 8. klasse kombinerer kulturfag og dansk som andetsprog. I kulturfags-
timerne læser eleverne selvstændigt store mængder af tekster. Det kalder på at udvikle elevernes 
bevidsthed om at læse selvstændigt, om brug af læsestrategier og om at blive fortrolig med løbende 
at tjekke sin forståelse af teksten. Dette literacyfaglige aspekt er relevant for alle elever, og en sær-
lig udfordring for dansk som andetsprogselever. Netop som andetsprogselev er det svært at være 
overladt helt på egen hånd. Derfor er det nødvendigt at udvikle strategier og samtidig også udvikle 
bevidsthed om ens egen brug af strategier.

Forløbet er udviklet som et parallelt bånd til 
den almindelige kulturfagsundervisning og 
indgår som en del af andetsprogselevernes 
kulturfagstimer. Ambitionen har været at til-
rettelægge en særskilt dansk som andetsprogs-
undervisning på mindre hold, hvor dansk som 
andetsprogslæreren gennem brug af metasam-
taler i tæt interaktion med eleverne kan støtte 
og udvikle elevernes egen bevidsthed om og 
brug af læsestrategier for at styrke deres hand-
lemuligheder, når der praktiseres selvstændig 
læsning af tekster i kulturfagene.

Centralt for forløbet er arbejdet med at forstå sig selv om læser, og hvad det vil sige at læse på egen hånd. Metasam-
talerne i forløbet fungerer derfor som et greb, hvis mål er at skabe rum og mulighed for, at eleverne kan danne sig nye 
læsererfaringer, som forhåbentlig kan inspirere til nye mulige forståelser af én selv som læser: at man kan se, hvad man 
også kan være og blive som læser.

Metasamtalens potentialer: et udforskende rum, der muliggør nye roller og sprogstræk
Omdrejningspunktet for forløbet var at få eleverne til åbent og fordomsfrit at udforske deres egen læsepraksis og på 
den måde reflektere over deres egen læseforståelse. Metasamtalerne – fælles undersøgende samtaler, som finder sted 
på baggrund af en læseaktivitet i par eller hele gruppen – er derfor omdrejningspunktet for også at skabe et trygt og 
udforskende rum. Samtalerne skal give eleverne mulighed for at reflektere over, hvorfor man læser, forskellighederne 
i hvordan den enkelte griber sin læsning an, og hvordan man som læser forholder sig bevidst til sin egen læsning. Og de 
skal også gerne skabe rum for, at eleverne kan lade sig inspirere af hinandens læsererfaringer og læsepraksis.

Målet med forløbet er at sikre, at dansk som andetsprogselever får den tilstrækkelige støtte til at udvikle deres brug af 
læsestrategier, og at de i den sammenhæng også får mulighed for at udvikle deres intersprog. Muligheden for input af for-
skellig art fra klassekammerater og lærere samt interaktion mellem klassekammerater og læreren, hvor elevens hypote-
ser løbende kan bekræftes eller afkræftes fra læreren eller klassekammeraterne, er altafgørende. I dette forløb er brug af 
en lille holdstørrelse derfor central. Desuden overvejes sammensætningen af elevgruppen nøje i forhold til at sikre sig, at 
alle elever kan føle sig sikre i gruppen og tør være risikotagere, når man fx skal berette om sine læseerfaringer.

Oversigt over forløbet
Forløbets centrale del består af tre metasamtaler for en udvalgt gruppe af elever fra klassen, som forløber parallelt 
med den almindelige kulturfagsundervisning. Inden da rammesættes det særskilte forløb gennem en introduktion og 
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rammesætning for alle elever med fokus på elevernes læse- og skriveudvikling gennem hele skoleforløbet. Derpå følger 
de tre undervisningsgange struktureret gennem hver sin metasamtale med hvert sit tema: Først at udforske egen læ-
sepraksis, dernæst at undersøge læsestrategier og til sidst afprøve udvalgte læserroller. Endelig blev forløbet afsluttet 
med en hel, fælles undervisningsgang for alle elever med fokus på læse- og skriveudvikling set i et globalt perspektiv.

Hver enkelt metasamtale forløber over to lektioner. Først bliver rammen og målet for metasamtalen sat, dernæst bliver 
dagens konkrete aktivitet i gangsat og fulgt op med en opsamlende, lærerguidet samtale. Hver gang afsluttes der med 
individuel logbogsskrivning med mulighed for lærerstøtte.

Materialer fordelt på rammesætning (fase 1), metasamtaler (fase 2) og perspektivering (fase 3)

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Alle elever
Tematisering af elevernes egen 

literacyudvikling
 Tilbageblik til tidligere 

læseerfaringer

Særskilt undervisning på dansk som 
andetsprogs-hold

Tre metasamtaler:
At opdage egen læsepraksis
At udforske læsestrategier

At afprøve læseroller

Alle elever  

Hvordan forstå læse- og 
skriveudvikling i et globalt 

perspektiv? 

 Opslag 1 Opslag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Opslag 9,10

FASE 1: Tematisering af eleverne egen literacyudvikling
Første fase introducerer og rammesætter forløbet ved at tilbyde alle elever et tilbageblik på deres læseudvikling gen-
nem et konkret nedslag i tidligere læseerfaringer eller en tidligere læst tekst, og opfordre dem til at overveje, hvordan 
deres læsepraksis er i dag i kulturfag. I Tegn på sprog-forløbet genså eleverne blandt andet fotos fra en metasamtale fra 
2. klasse, hvor de med afsæt i højtlæsning af en tekst skrevet på grønlandsk blandt andet blev introduceret til begreber-
ne ’afkode’ og ’forståelse’.

FASE 2: Tre metasamtaler
I forløbets hovedfase gennemføres tre metasamtaler som særskilt dansk som andetsprogsundervisning på hold. For 
hver undervisningsgang (hver metasamtale) fører eleverne logbog, dels for at eleverne selv fastholder deres overvejel-
ser og kan bruge logbogen til at skabe sammenhæng mellem undervisningsgangene, dels for at læreren får mulighed 
for at følge den enkelte elevs overvejelser tæt.

Den første metasamtale drejer sig om at udforske, hvordan man på forskellig vis kan gå til en tekst for at få mening ud 
af den. Her igangsættes aktiviteten ’margentekst’ med en tekst, som resten af klassen arbejder med parallelt. Eleverne 
læser teksten to og to, og læreren samler efterfølgende op på elevernes læsererfaringer fra aktiviteten.

I den anden metasamtale sættes eleverne til i forskellige grupper at prøve at læse en tekst skrevet på et sprog, som er mere el-
ler mindre fremmed for dem. Grebet med at læse en tekst på et fremmed sprog sætter eleverne fri, så de ikke på forhånd skal 
overveje, om de kan læse teksten på den ’rigtige’ måde, men i stedet kan boltre sig med at afprøve forskellige læsestrategier 
på en tilsyneladende uforpligtende måde. De får besked på, at de ikke må benytte sig af google translate eller andre oversæt-
telsesteknologier. I stedet må de udpege et antal ord/fraser i teksten, som de gerne ville have slået op. I mindre grupper læser 
eleverne forskellige tekster, sådan så de ved den opsamlende, lærerguidede samtale kan fortælle hinanden om netop deres 
særlige tekst og de læseudfordringer, de oplevede. Og det kan ske med afsæt i noter, de på forskellig vis har taget undervejs.

I den tredje og afsluttende metasamtale introduceres eleverne til bestemte læserroller, såsom at opsummere, stille 
spørgsmål og at forudsige. Læreren modellerer brugen af læserrollerne, og efterfølgende tildeles eleverne hver en læ-
serrolle, som de afprøver på en aktuel tekst fra det parallelle kulturfagsforløb. Igen samler læreren op på erfaringerne 
med læserrollerne ved en afsluttende, udforskende gruppesamtale.

FASE 3: Literacy og sprog i et globaliseringsperspektiv
Forløbet afrundes og perspektiveres ved en fælles undervisningsgang for alle klassens elever, hvor der sættes fokus 
på, hvordan man kan forstå læse- og skriveudvikling set i et globalt perspektiv. Det er således ikke længere den enkelte 
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elevs læseudvikling, der er i centrum. I stedet er det spørgsmål om sprog, magt og identitet som overordnet sættes på 
dagsordenen gennem nye, svære begreber som: globalisering, sproglige globaliseringsprocesser og sprogligt repertoire. 
Målet er at tematisere literacy og sprog set i et makroperspektiv – netop relevant for kulturfag som fag betragtet.

Oversigt over materiale

Fase 1
Tematisering af elevernes 
egen literacyudvikling

1 Tilbageblik på elevernes læseudvikling: tekst læst i 2. klasse

Fase 2
Metasamtalerne

2 Margenspørgsmål til teksten Hvad er terror, og er den blevet værre?

3 Instruktion til logbogsskrivning

4 At søge mening i en tekst skrevet på finsk

5 At søge mening i en tekst skrevet på hollandsk

6 At søge mening i en tekst skrevet på svensk

7 At søge mening i en tekst skrevet på spansk

8 Læserroller – eleverfaringer udtrykt i logbog

Fase 3
Læse- og skriveudvikling 
set i et globalt perspektiv

9 Lærerark som input til drøftelse af literacyudvikling i et globalt perspektiv

10 Instruktion til elevopgave: skolens læse- og skriveundervisning

Læs videre
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1  Tilbageblik på elevernes læseudvikling: tekst læst i 2. klasse

Forløbet introduceres og rammesættes for klassens elever gennem et kort, introducerende oplæg, sådan så alle elever – 
uanset om de skal indgå i det særligt tilrettelagte forløb med metasamtaler eller ej – får mulighed for at reflektere over 
deres egen læseudvikling set i lyset af de tekster, de for tiden læser i kulturfag. For at konkretisere elevernes læseud-
vikling vises et tilbageblik til noget, eleverne tidligere har læst. Det kan være en tekst, klassen sammen har læst, en 
særlig læseaktivitet eller læseopgave, en læselog eller fx fotos fra en literacybegivenhed.

I Tegn på sprog-forløbet genså klassen en tekst på grønlandsk, som de forsøgte at læse i 2. klasse i forbindelse med for-
løbet Hvordan gør man når man vil forstå det man læser?. De så fotos af dem selv fra den metasamtale, hvor de sammen 
med deres dansklærer forsøgte at skabe mening ud af den grønlandske tekst; og endelig genså de en af de plancher om 
læseforståelsesstrategier, de selv var med til at udarbejde undervejs i forløbet.

 

Planche udarbejdet i 2. klasse:
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2  Margenspørgsmål til teksten Hvad er terror, og er den blevet 
værre?

Målet med den første metasamtale er at åbne for overvejelser over at ’læse’ tekster i kulturfag. Som afsæt for samtalen 
læser eleverne to og to en aktuel tekst fra kulturfagstimerne. Til teksten har læreren udarbejdet og tilføjet margen-
spørgsmål markeret med pile direkte ind i teksten; spørgsmål som på forskellig vis tjener til at opmuntre brugen af 
forskellige læsestrategier undervejs i læsningen ved at synliggøre de ubevidste processer og praksisser, som en erfaren 
læser benytter sig af (Gibbons, 2009, s. 24). Efter læsningen af teksten tager læreren i en udforskende samtale med ele-
verne udgangspunkt i deres oplevelse af margenspørgsmålene for på den måde at undersøge, hvordan de sædvanligvis 
læser tekster i kulturfagstimerne. Undervejs samler læreren op på elevernes udsagn og organiserer dem i en mindmap 
eller en anden form for visuel oversigt, der kan fastholde udforskningen. I Tegn på sprog-forløbet valgte lærerne en af 
de svære tekster inden for det aktuelle tema om terrorisme, som eleverne arbejdede med. Teksten med margenspørgs-
mål ses her nedenfor.

 

 

 

Hvad regner du med 
at finde ud af i 
denne tekst?  

 

 

Hvad fortæller disse 
oplysninger dig 
noget om?  

 

 

 

 

Hvilke andre ord 
kunne du bruge her? 
Kig på hele 
sætningen. 

 

 

Hvad fortæller disse 
tre afsnit om 
bombeangrebet på 
Manhatten?  

 

Forestil dig at du er 
tilskuer til Boston 
Marathon og 
overværer 
bombeangrebet. 
Hvad oplever du?   

Hvis du skulle tegne 
dette, hvordan ville 
det så se ud?  

Hvordan kan du 
regne betydningen 
af dette ord ud?  

Hvordan vil du finde 
ud af hvad dette ord 
betyder? 

 

 

 

Vi mangler ’hvordan 
kan du gætte 
betydninge af dette 

 

Hvad er terrorisme, og er den blevet værre?. Lokaliseret 22. september 2017 på http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-terrorisme-og-er-den-

blevet-vaerre

http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-terrorisme-og-er-den-blevet-vaerre
http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-terrorisme-og-er-den-blevet-vaerre
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3 Instruktion til logbogsskrivning

Efter hver metasamtale skriver eleverne individuelt logbog, dels som et middel til at fastholde refleksionerne fra gang 
til gang, dels for at læreren kan få indsigt i og følge den enkelte elevs overvejelser. Instruktionen kan varieres fra meta-
samtale til metasamtale. 

Her nedenfor ses et eksempel fra Tegn på sprog-forløbet, hvor en af lærerne har udarbejdet en logbogsinstruktion til 
netop den gruppe elever, hun skulle arbejde med.

Logbogsspørgsmål til eleverne

Grunden til at I skal skrive logbog er, at I skal gøre jer tanker og refleksioner om det at læse i kulturfag – undervejs i 
forløbet. Logbogen i dag skal få jer til at tænke over – og beskrive – hvordan er min læsepraksis i forhold til at læse 
tekster i skolen – især kulturfag. Altså hvordan griber I normalt læsning an (fredag, kulturfag).

Nu har vi læst artiklen om terror, vi har lavet og talt om margenspørgsmål. Har det fået jer til at tænke over hvordan 
I læser når det er en svær tekst? Kan I skrive lidt om hvad I gør når I skal læse en svær tekst? Slår I ord op? Snakker I 
med sidemanden? Gætter I? Læser I billederne? Ser I på ordene før og efter?

Et eksempel på en elevs logbog i Tegn på sprog-forløbet efter denne første metasamtale:

Hvordan griber i normalt en tekst ind i Naturfag?

Fredag den 17 marts 2017.

Jeg starter altid med at gå ind og kigge på besvarelserne af teksten, så man ved hvad man skal svare på, og er klar 
over det.

Ellers læser jeg bare, og slår ikke nogen ord oppe.
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4	 At	søge	mening	i	en	tekst	skrevet	finsk

Når elever sættes til at læse en tekst på et fremmed sprog, er der mulighed for at differentiere opgavens sværhedsgrad 
gennem valget af det sprog, som teksten er skrevet på. Til de elever, der er klar til den største udfordring, kan man ek-
sempelvis vælge en tekst skrevet på finsk. Det finske sprog er afgørende anderledes end dansk og meget lidt genkende-
ligt. Det er derfor værd at overveje, hvordan læreren kan sikre en smule genkendelighed i tekstindholdet, fx ved hjælp 
af støttende illustrationer, fotos, navne med mere. Eleverne sættes til at læse teksten uden hjælp fra google translate 
eller andre mulige ressourcer. I stedet får de til opgave at udpege udvalgte ord eller fraser, de gerne ville forsøge at over-
sætte, hvis de fik lov.

I Tegn på sprog-forløbet valgte lærerne en aktuel nekrolog om guitaristen Chuck Berry. Den bød på enkelte genkende-
lige ord som rock and roll, den amerikanske guitarists navn samt årstal. I forløbet forsøgte de to elever, der arbejdede 
sammen om opgaven, sig med at finde ud af, hvad artiklens overordnede emne var for at få det til at give mening. Neden 
for ses et uddrag af deres opsamling af, hvad de gjorde for at finde ud af, hvad teksten handlede om.

 

Rock’n’rollin luoja Chuck Berry on kuollut – näin hän nousi kasvatuslaitoksesta nuorisokulttuurin määrittelijäksi. Lokaliseret 22. september 2017 på 
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005133176.html

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005133176.html
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5 At søge mening i en tekst skrevet på hollandsk

En læsetekst på hollandsk giver eleverne mulighed for at trække på deres kendskab til engelsk og tysk, så de har en 
forholdsvis god mulighed for at få teksten til at give nogen mening. I Tegn på sprog-forløbet blev en artikel fra gratisavi-
sen Metro valgt som et genkendeligt format for eleverne, og indholdet i form af den amerikanske sanger Taylor Swift 
var også tænkt, som noget eleverne på forhånd kendte en del til, sådan så de havde en god forforståelse at trække på ved 
læsning af artiklen. Nedenfor ses, hvad de to elever fik noteret om teksten i første omgang, blandt andet de tre ord de 
gerne ville slå op.

 

Taylor Swift is de rijkste celebrity van 2016. Lokaliseret 22. september 2017 på https://www.metronieuws.nl/nieuws/showbizz/2016/10/ taylor-swift-

is-de-rijkste-celebrity-van-2016

https://www.metronieuws.nl/nieuws/showbizz/2016/10/taylor-swift-is-de-rijkste-celebrity-van-2016
https://www.metronieuws.nl/nieuws/showbizz/2016/10/taylor-swift-is-de-rijkste-celebrity-van-2016
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6 At søge mening i en tekst skrevet på svensk

At læse en tekst på svensk er umiddelbart lettere i forhold til at læse en tekst på hollandsk. Dog kan man blive snydt af 
det ofte anderledes ordforråd. I Tegn på sprog-forløbet var denne svenske tekst valgt ud fra en formodning om, at ele-
verne kendte talentkonkurrenceformatet godt. Nedenfor ses et uddrag af teksten samt de to elevers referat af teksten.

 

Ibrahim, 17, får hela juryn att börja gråta. Lokaliseret 22. september 2017 på http://www.expressen.se/noje/ibrahim-17-far-hela-juryn-att-borja- grata/

http://www.expressen.se/noje/ibrahim-17-far-hela-juryn-att-borja-grata/
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7 At søge mening i en tekst skrevet på spansk

Ved en tekst skrevet på spansk har eleverne mulighed for at trække på deres engelskkundskaber, når man fx kan gen-
kende en ordstamme fra engelsk, men nu med en anden endelse, som i et ord som ’La policia’. I Tegn på sprog-forløbet 
var den nedenstående tekst højaktuel, idet det terrorangreb, teksten omtaler, fandt sted et par dage før, teksten blev 
brugt. Terrorangrebet var også blevet diskuteret i klassen, jf. at de netop arbejdede med et forløb om terror. På den 
måde viste gruppens arbejde med netop denne tekst, at elevernes særlige forforståelse giver grobund for forståelsesar-
bejdet og hypotesedannelsen under læsningen. En af eleverne italesatte selv den aha-oplevelse, han havde fået ud af ar-
bejdet med teksten, som ”jeg kan læse spansk”, idet han fik en fuldgyldig oplevede med i denne sammenhæng at kunne 
læse og forstå en spansk artikel. Nedenfor ses også denne gruppes noter til det indledende tekstarbejde. Til slut har de 
noteret, hvad de gerne ville slå op, heriblandt det der viste sig at være et eksempel på ’false friends’: daños criminales; 
ikke danske kriminelle, men det at kriminelle volder skade. Det kom tremandsgruppen frem til via google translate til 
slut, da de fik lov til at bruge det værktøj.

 

La policía británica identifica al autor del atentado de Londres como Khalid Masood, de 52 años. Lokaliseret 22. september 2017 på  
http://www.20minutos.es/noticia/2993300/0/autor-atentado-londres-identificado/khalid-massod-britanico/

http://www.20minutos.es/noticia/2993300/0/autor-atentado-londres-identificado/khalid-massod-britanico/
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8 Læserroller – eleverfaringer udtrykt i logbog

Formålet med den tredje metasamtale er at eksperimentere med forskellige læseroller. Først modellereres udvalgte 
læsestrategier af læreren sammen med hele gruppen: at opsummere et afsnits indhold, at stille spørgsmål til den højt-
læste tekst og at forudsige, hvad et afsnit mon vil handle om. Strategierne kan på forskellig vis visualiseres undervejs 
i modelleringen. Det er en pointe her igen at bruge kulturfagstekster fra et aktuelt forløb. I Tegn på sprog-forløbet blev 
det et wikipedia-opslag om Blekingegadebanden. Her nedenfor ses eksempler på nogle af elevernes erfaringer med 
læserrollerne, som de kom til udtryk i logbogsskrivningen.

vi har læst flere afsnit. en person fra gruppen og den anden person stilte spørsmål og den tredje i gruppen har 
opsummeret, det vi læste. Det jeg har lært det er at, det hjælper med at forstå hele teksten, altså med at man stiller 
spørgsmål og opsummere. Hvis man arbejder alene kan man gøre det samme bare med at man googler/søger på 
ordene. Ja, det er noget jeg vil gøre i fremtiden. hvis det er man selv ik forstår så spørger man også de andre fordi 
de ved jo måske hvad ordet er eller betyder so ye.

Vi har læst i dag og givet til den tekst spørgsmål og bagefter skulle vi give en overskrift til teksten og forklar hvad 
der foregår. Vi har lært på hvilken måde kan vi stille spørgsmål på og måder hvordan man opsummere på. Jeg 
kommer nok til at bruge det til min drømme arbejde som er at ovne min egen butik så er det nok der jeg kommer 
til at have brug for det. Hvis jeg kan ikke forstå en tekst så prøver jeg at læse det igen bare langsommere og nogle 
gange søger jeg på ord

Skriv om dine læsestrategier har ændret sig i den tid var har arbejdet med det her i TPS i kulturfag. Læser du på 
en anden måde nu end du gjorde før?

Jeg bruger mere tid på min tekstforståelse efter dette forløb, hensigtsmæssigt læser jeg nu på en anden måde.

Hvorfor har de eller hvorfor har de ikke ændret sig?

Grunden til min forandring på læsning er på grund af dette forløb, det har vist mig hvor meget det kræver at forstå 
en tekst og tekstens indhold.

Da vi skulle læse om Blekingegadebanden, fik jeg rollen, at opsummere, det var vanskeligt i starten, men da jeg fik 
så motivet bag min rolle, forstod jeg meningen med læseforståelse.
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9  Lærerark som input til at drøfte literacyudvikling i et globalt 
perspektiv

Den sidste gang i forløbet sættes et makroperspektiv på literacyudvikling i spil for at flytte fokus fra literacyudvikling i 
forhold til den enkelte til literacyudvikling set i forhold til samfundet – og set i et globalt perspektiv. Klassen deles op i 
to hold. På hvert hold introducerer en lærer til et eller flere små videoklip, der på forskellig vis omhandler sprog, magt, 
identitet og globaliseringsprocesser. Efter hvert klip taler holdet kort om, hvad de har set, og hvilke spørgsmål det 
rejser. Dernæst samles hele klassen til en opsamlende samtale om, hvad de hver især har set, og de spørgsmål det har 
rejst. Tanken er, at denne drøftelse skal lægge op til den efterfølgende elevopgave, hvor eleverne skal sætte sig i beslut-
ningstagernes sted og i mindre grupper drøfte, hvad der bør være indholdet i folkeskolens læse- og skriveudvikling, når 
skolen og samfundet ses i et globalt perspektiv.

De to lærerark nedenfor angiver de mulige konkrete klip gennem tidsangivelse og et repræsentativt screendump og 
er udarbejdet til den deltagende kulturfagslærer. Det nederste foto på hvert ark viser et slide, som i Tegn på sprog-for-
løbet indgik i forbindelse med et kort oplæg for alle elever, inden de gik hver for sig for at se nogle af de udvalgte klip. I 
det korte oplæg blev de introduceret til begreberne ’globalisering’, sproglige ’globaliseringsprocesser’ samt ’sproglige 
repertoirer’. Den grønne baggrund viser en tidslinje fra et tidligere forløb i Tegn på sprog, hvor eleverne udarbejdede 
en tidslinje i forbindelse med erfaringer med at tilegne sig engelsk. I oplægget indgik elementer fra dette forløb som en 
måde at konkretisere de svære begreber på.

To klip der drejer sig om sprog, magt, identitet – og globaliseringsprocesser 

Begge klip er fra dokumentarfilmen ”I sproget er jeg” (2006), fundet på filmcentralen: 
 http://filmcentralen.dk/alle/film/i-sproget-er-jeg 
 
 
0:12:06 – 0:15:40: Om Kofi Annan og de sprog han mødte som barn og som ung i en stat som overgik til 
selvstyre; et historisk blik på det britiske sprogs verdensherredømme. 

  
 
 
 
0:50:10-0:54:55: Om det engelske sprogs verdensherredømme, identitet og blandede ægteskaber; 
universitetsstuderende med forskellig baggrunde.  
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To videoklip der drejer sig om sprog, magt, identitet – og globaliseringsprocesser 

Første klip er fra begyndelsen af en Tedtalk af den nigerianske forfatter Chimamanda Ngozi Adichie:  
“The danger of a single story” (TEDglobal 2009):  
http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=da 
0:00-ca. 5:00: Om at undgå at forstå verden ud fra én ’simpel/forenklet’ historie. 
Fx det billede af verden som hun fik fra britiske og amerikanske bøger hun læste som barn, fx det 
billede af tjenestedrengen Fide som fattig og ’som intet havde/intet kunne’, eller fx det billede af hende 
selv som en ’stakkels, afrikansk pige’ hun blev mødt med da hun startede på et universitet i USA.  

 
 
 
Fra dokumentarfilmen ”I sproget er jeg” (2006), fundet på filmcentralen: 
 http://filmcentralen.dk/alle/film/i-sproget-er-jeg 
0:45:11-0:50:22: Om de unges betydning som dem der fornyr sproget (jf. dansk gadeordbog, udformet så 
det ligner en af Gyldendals Røde Ordbøger) og som dem der bærer sproget videre til næste generation; 
om Sheng – et eksempel på et ungdomssprog/gadesprog, en blanding mellem engelsk og swahilli  

 
 
 
 

 

 

Nedenfor fra Tegn på sprog-forløbet ses en lærers egen forberedelse til samtalen om nogle af klippene. Inden det kon-
krete klip vises, forberedes klippet ved, at læreren giver et mundtligt resume af det, eleverne lige om lidt kommer til at 
se. Under betegnelsen ’efter’ angives, hvad der kan tales om efter eleverne har set klippet:
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00.00-5.22 Chimamanda Adichie - nigeriansk forfatter

Hvad er Ted talks: TED er en organisation der organisere konferencer, som har til formål at udbrede “ideer der er 
værd at sprede.”

Technology, Entertainment, Design -Teknologi, Underholdning, Design. Siden juni 2006 har foredrag fra 
konferencerne været frit tilgængelige på internettet

Om at undgå en simpel/enkelt historie, præsenteret af den kvindelige nigerianske forfatter Chimamanda.

Tre pointer:

Hendes oplevelse med litteratur som lille pige. Her oplever hun i høj grad ikke at kunne identificere sig med det 
hun møder i den litteratur hun læser i. “De legede i sneen, de spiste æbler….” Hun fortæller om hvor meget det 
vi læser påvirker os - specielt som børn. At det vi læser oftest bliver det vi forventer af virkeligheden. Hun fik 
opfattelsen af, at bøger generelt skulle indeholde personer og foregå steder hun ikke kunne relatere sig til.

Fide - the houseboy. Chimamandas familien fik en ny husdreng da Chimamanda var 8 år gammel. Moderen 
fortalte hende ikke meget om denne nye dreng, andet end at han kom fra en fattig familie. Hun fortæller at når 
hun ikke ville spise sin mad, sagde hendes mor altid: spis din mad, folk som Fide har ingenting…”. En dag møder 
Chimamanda Fide og hans familie. Fides bror har flettet en smuk kurv. Chimamanda er overrasket - hvordan kunne 
han have gjort det. Hun havde via moderens fortælling om Fides fattigdom frataget dem alle muligheder for at 
være andet en fattig - hun havde kun en historie om familien.

Da hun var 19 år skulle hun læse på universitetet i USA. Hendes værelseskammerater spørger overrasket, hvor 
hun har lært at tale så flot engelsk. Hun svarede, at engelsk er det officielle sprog i Nigeria. Værelseskammeraten 
spurgte også om hun måtte lytte til Chimamandas “stammemusik”og blev meget skuffet da Chimamanda satte et 
bånd med Mariah Carey på. Værelseskammeraten gik ud fra at Chimamanda ikke vidste hvordan man brugte et 
komfur. Værelseskammeraten havde haft ondt af Chimamanda inden de overhovedet havde mødt hinanden. Fordi 
hun havde en “single story” om mennesker der kommer fra Afrika - en historie om katastrofe.

0.45.11-50.22:

Mongoliet: Vi ser her et ungt forældrepar der kærligt diskuterer/joker hvilke sprog de taler med deres lille barn og 
hvilke sprog de i fremtiden vil tale med hende. De taler: engelsk, russisk og mongolsk. Forældrene driller kærlig 
hinanden. De har en kærlig diskussion hvor emnet er hvilke sprog de skal tale på med deres barn. Faderen siger at 
han vil tale russisk med barnet hele tiden. Moderen griner og siger nej… Faderen siger hvorfor? Fordi jeg blander 
sprogene? Moderen siger: fordi du ikke taler nogen af sprogene særligt godt. Faderen: Jo- for så vil hun (barnet) 
lære en masse ’cool words’.

Efter: Hvilke erfaringer har I selv med sprog i jeres opvækst

Sprognormer: Hvad er korrekt sprog? Der er stor forskel på hvad ‘lægmænd’/almindelige mennesker, folk uden 
særlige forskningsviden om sprog mener der er godt for børns sprogudvikling - og hvad folk der har forsket i sprog 
siger - at sprogblanding ikke er noget forkert, men tegn på en god udvikling, at når forældre taler sprog som de selv 
taler godt til barnet, så får barnet godt og rigt input

https://da.wikipedia.org/wiki/2006
https://da.wikipedia.org/wiki/Internettet
https://da.wikipedia.org/wiki/Internettet
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Nairobi, Kenya – gadesproget Sheng

Om Sheng et ungdoms(gadesprog). Sproget er en blanding mellem Swahili og engelsk og alle de’ etniske sprog’ 
som de kalder det i filmen, de forskellige lokale sprog. Det primære er dog swahili. Om de unges betydning, som 
dem der forandrer sproget og dem der skal lære næste generation de sprog de taler. Alle sprog forandrer sig over 
tid. De unge bærer sproget med til næste generation.

Dansk gadesprog ordbog - ghettodansk

Ordbogen ’Gade/dansk Ordbog – en håndbog i ghettodansk’ formidler unges gadesprog, som det bliver talt rundt 
omkring i Danmark. Bogen beskriver omkring 450 ord og kommer med eksempler på, hvordan ordene bruges.

Efter: Kender I det fra jeres eget sprog: modersmål, 1, 2 og 3. sproget. Kender I det fra jeres hverdag - at I blander 
sprog, bruger gadesprog? Hvilke sprog trækker I på når I bruger ‘slang’/blander’/skaber nye sproglige udtryk?

Brug begrebet sproglig repertoire - hvilke sproglige repertoire anvender I selv? Og hvilke anvender I hvor?



Literacy og andetsprog i udskolingen: Ni forløb fra Tegn på sprog 151

9

Metasamtaler og dansk som andetsprog

10  Instruktion til elevopgave: Skolens læse- og 
skriveundervisning

I forlængelse af klassedrøftelserne af sproglige globaliseringsprocesser bliver eleverne bedt om at overveje, hvilke 
sprog elever i dag bør introduceres for i løbet af skolen og hvorfor?

Nedenfor ses den konkrete opgaveformulering brugt i Tegn på sprog-forløbet samt et eksempel på en af gruppernes 
brainstorm.

Hvilke sprog mener I at nutidens klasser som jeres med stor sproglig mangfoldighed (forskellige og sammensatte 
sproglige repertoirer) skal lære i løbet af folkeskolen? Både hvilke sprog man skal lære (obligatorisk) og hvilke 
sprog man skal have mulighed for at lære (valgfrit)?

På hvilke måder mener I at I skal bruge skrift og tekster (literacy) i skolen?

Hvad vil I gerne have lært når I forlader folkeskolen i forhold til at bruge og udtrykke jer gennem skrift og tekster 
(kompetencer)?
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